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1. Streszczenie
Prezentowany tutaj raport zawiera wyniki badań rynku usług opiekuńczych dla
seniorów w subregionie kaliskim. Celem badania była weryfikacja możliwości wejścia
na rynek subregionalny kolejnych spółdzielni socjalnych zajmujących się usługami
opiekuńczymi dla osób starszych na terenie podregionu kaliskiego. Ważnym celem
było także pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania tej branży w subregionie po
to, by umożliwić poszerzenie działalności już istniejących spółdzielni socjalnych.
Poszukiwano odpowiedzi na pytania o możliwości pozyskania kolejnych zleceń
z miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej w regionie (w gminach, które
ogłaszają przetargi na wykonywanie tego typu usług), szanse i bariery rozwoju
prywatnych usług opiekuńczych oraz poszerzania ich o dodatkowe czynności
związane ze sprzątaniem i porządkami.
Odpowiedź na tak postawione pytania umożliwiły badania składające się z pięciu
części. Po pierwsze, przeprowadzono analizę desk research, gromadząc dostępną
wiedzę dotyczącą rynku usług opiekuńczych ze statystyk publicznych i komercyjnych
raportów. Po drugie, zebrano w formie bazy danych wykaz wszystkich 50 gminnych
i miejskich ośrodków pomocy społecznej w subregionie kaliskim. Oprócz adresów,
numerów telefonu i adresów poczty e-mailowej do poszczególnych ośrodków zawarto
również informacje o tym w jaki sposób gmina realizuje usługi opiekuńcze, ile osób
(i przez ile godzin rocznie) w 2013 roku było objętych niespecjalistycznymi usługami
opiekuńczymi oraz jaka jest aktualna w 2014 roku pełna stawka za godzinę tego typu
usług. Po trzecie, przeprowadzono analizę ofert pracy dla opiekunów osób starszych
zamieszczanych na najpopularniejszych ogłoszeniowych portalach internetowych –
ogólnopolskich (tablica.pl, gumtree.pl) i lokalnych (calisia.pl, kalisz.info.pl). Zwracano
uwagę na proponowane stawki godzinowe, warunki pracy, wymagane kwalifikacje
i doświadczenie oraz opisywaną sytuację zdrowotną seniora. Po czwarte,
w subregionie kaliskim przeprowadzono 7 wywiadów pogłębionych (IDI) z seniorami
oraz członkami rodzin opiekującymi się starszymi rodzicami czy dziadkami. W ramach
wywiadów diagnozowano na czym polega opieka nad osobami starszymi, jakie
obszary obowiązków stanowią obciążenie, które mogłoby zostać przekazane komuś
innemu, jakie czynniki utrudniają podjęcie decyzji o wynajęciu opiekunki
i jakie kryteria są stosowane przy ocenie ofert opiekunów. Po piąte wreszcie,
przeanalizowano sposób komunikacji marketingowej usług opiekuńczych dla seniorów
biorąc pod uwagę trzy strony internetowe dużych i renomowanych firm. Ważne było tu
określenie sposobu, w jaki firmy podkreślają przewagę konkurencyjną nad
indywidualnymi opiekunami i tego jaką politykę cenową stosują.
Rezultatem przeprowadzonych badań jest niniejszy raport oraz baza danych
gromadząca informacje o sposobie realizowania niespecjalistycznych usług
opiekuńczych w poszczególnych gminach subregionu kaliskiego.
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Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182, z późn.zm.),
gminy mają obowiązek zapewniać niespecjalistyczne usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania osobom niesamodzielnym. Dla osób starszych
i chorych przeznaczony jest także szereg innych usług realizowanych przez
instytucje publiczne, jak i firmy i osoby prywatne. Planowana reforma systemu
opieki i wprowadzenie tzw. bonu opiekuńczego mogłaby spowodować duże zmiany
w tym zakresie.
Ogólnopolskie badania pokazują, że ok. 11% dorosłych Polaków deklaruje pewne
problemy związane z codziennym funkcjonowaniem a problemy te nasilają się po
75. roku życia (CBOS 2012). Aż 30% seniorów powyżej 60. roku życia ma
orzeczenie o niepełnosprawności (Diagnoza Społeczna 2013).
Pomoc osobom starszym w Polsce ma charakter przede wszystkim rodzinny,
a norma dotycząca obowiązku zajmowania się starszymi rodzicami czy dziadkami
jest nadal bardzo silnie zakorzeniona. Również osoby starsze deklarują, że właśnie
tego rodzaju pomocy oczekują najczęściej. Respondenci deklarują przeważnie, że
opieka nie sprawia im kłopotu. Im więcej jednak godzin tygodniowo wymaga
pielęgnacja seniora, tym mocniej odbija się to na czasie wolnym opiekuna,
a w efekcie obowiązek ten jest postrzegany jako uciążliwy (dla 11% respondentów
[CBOS 2012]). Tylko 4% seniorów korzysta z płatnej opiekunki, taki sam odsetek
otrzymuje pomoc opiekuńczą z ośrodka pomocy społecznej.
Zdaniem seniorów, stosunkowo dobrze są zaspakajane ich potrzeby związane
z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Zdecydowanie najbardziej brakuje im
pomocy finansowej (aż 36% zgłaszało taki brak) oraz wsparcia w załatwianiu
spraw w banku czy w urzędzie (12%, dane za: CBOS 2012).
Dane statystyczne pokazują, że w subregionie kaliskim, podobnie jak w całej
Polsce, silnie zaznaczają się procesy starzenia się społeczeństwa. W 2012 roku
takich osób było w regionie 40 920 (najwięcej w powiecie ostrowskim i mieście
Kaliszu). Prognoza demograficzna dla subregionu kaliskiego przewiduje jednak, że
w 2035 na tym obszarze mieszkać będzie aż 75 301 osób powyżej 75. roku życia.
Eksperci przewidują zatem rozwój branży usług opiekuńczych.
W odniesieniu do niespecjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania
świadczonych
przez
ośrodki
pomocy
społecznej,
zaobserwowano duże zróżnicowanie zarówno liczby podopiecznych objętych
niespecjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania (od 0 do
prawie 500), jak i sposobów realizacji tego typu usług (zapytanie ofertowe, przetarg,
zatrudnianie opiekunów na umowy cywilnoprawne przez GOPS, realizacja zadania
przez etatowych pracowników). Uwagę zwraca również duża rozpiętość cenowa –
jeśliby porównać stawki godzinowe w subregionie kaliskim w niektórych gminach są
one na poziomie 5–6 zł, a w innych – prawie 18 zł. Załączona do raportu baza
danych pokazuje, w których gminach organizowane są przetargi na realizowanie
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usług opiekuńczych. Zwykle są to duże zlecenia, obejmujące co najmniej 6 000
godzin rocznie.
Analiza ofert pracy dla opiekunów osób starszych w 4 portalach internetowych
pokazała, że zdecydowana większość z nich (64,5%) dotyczy pracy za granicą
(głównie w Niemczech, rzadziej w Wielkiej Brytanii czy Irlandii). Duże
zapotrzebowanie na opiekunów seniorów w krajach Unii Europejskiej pokazuje jak
dynamicznie rozwija się ten dział usług. Można się także spodziewać, że praca
Polaków w tej sferze będzie miała konsekwencje również dla rozwoju rynku tego
typu usług w naszym kraju.
W analizowanym okresie na branych pod uwagę portalach pojawiły się tylko
4 oferty pracy dla opiekunów w regionie kaliskim, wyłącznie od osób prywatnych
(znacznie więcej ofert – również od specjalistycznych agencji – dotyczyło opieki nad
seniorem w Poznaniu). Tak skromna liczba ogłoszeń w Kaliszu może świadczyć
o tym, iż w subregionie nie ma dużego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, ale
też o tym, że kanał internetowy nie jest po prostu często używany do poszukiwania
odpowiedniej osoby.
W Wielkopolsce rzadko poszukiwano opiekunów całodobowych, w opcji
z zamieszkaniem wraz z podopiecznym. Dążono raczej do uzyskania pomocy
w częściowym lub pełnym wymiarze godzin pracy. Opiekun ma więc raczej
wspierać rodzinę w zajmowaniu się seniorem, a nie całkowicie ją wyręczać.
W analizowanych ofertach pracy dla opiekunów najczęściej poszukiwano kobiet,
z doświadczeniem w opiece nad osobami w podeszłym wieku i stosownymi
referencjami oraz osób o określonych cechach charakteru – przede wszystkim
uczciwych, rzetelnych i komunikatywnych. Rzadko natomiast podkreślano
kwalifikacje medyczne.
Za pośrednictwem Internetu poszukiwano przede wszystkim opieki do osób
niesamodzielnych w znacznym stopniu: dla osób niepełnosprawnych,
poruszających się na wózku, po udarze, leżących i mających demencję starczą.
Wyniki te mogą wskazywać na fakt, iż Wielkopolanie decydują się na
zatrudnienie płatnej opieki dopiero w sytuacji, gdy sytuacja zdrowotna
pacjenta jest trudna i sami (czy razem z innymi członkami rodziny) nie są
w stanie już jej sprostać.
Podawane w ogłoszenia i na innych stronach internetowych stawki godzinowe
opiekunów osób starszych wahały się od 5 do 20 zł. Zdecydowana większość
jednak oscylowała w zakresie 5 do 10 zł za godzinę. Oznacza to, że stawki
prywatnych opiekunów zazwyczaj są niższe niż pełna odpłatność za usługi
opiekuńcze realizowane przez OPS, co może być spowodowane pracą opiekunek
„na czarno”.
Analiza wywiadów pogłębionych pokazała, że w zależności od wieku i stanu
zdrowia seniorów rysują się trzy główne grupy osób starszych i co za tym
idzie trzy sfery usług opiekuńczych, które byłyby im potrzebne. W pierwszej
grupie znajdują się osoby dość samodzielne, które potrzebują wsparcia przede
5











wszystkim w zadaniach takich jak: cięższe prace domowe (np. duże zakupy, mycie
okien, wieszanie firan itd.), transport (do lekarza, banku, urzędu, na spotkanie), ale
też dotrzymanie towarzystwa. Seniorzy z drugiej grupy potrzebują już regularnej
pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego (np. przygotowywaniu posiłków,
praniu itd.). Ostatnia grupa, oprócz powyższych, wymaga również wsparcia
w zabiegach higienicznych i pielęgnacyjnych. Badania z respondentami
z subregionu kaliskiego pokazały, że w każdej grupie istnieją inne bariery
psychospołeczne związane z zatrudnieniem opiekuna. W pierwszej było to
przekonanie, że opisywane potrzeby są „dodatkowe”, ich realizacja nie jest
konieczna, można z nich zrezygnować. W drugiej grupie to seniorzy często stawiali
opór, próbując udowodnić sobie i innym, że są jeszcze wystarczająco samodzielni.
W gronie osób z trzeciej kategorii barierą często było poczucie wstydu przed kimś
obcym, kto wchodził w sferę do tej pory intymną. Z punktu widzenia reakcji
społecznych, największe przyzwolenie dotyczyło zatrudnienia opieki dla osoby
mocno schorowanej, potrzebującej specjalistycznej pomocy, leżącej.
Badania w subregionie kaliskim potwierdziły, że otrzymywana pomoc ma przede
wszystkim charakter rodzinny. Bardzo mocne więzi sąsiedzkie obserwowano
przede wszystkim w małych miejscowościach, zwłaszcza w sytuacjach
kryzysowych i nagłych.
W mniejszych miejscowościach szczególnie silnie przestrzegano normy
mówiącej o tym, że opieka nad starszymi to rola dzieci i wnuków, przede
wszystkim tych dziedziczących majątek po seniorze. Zdaniem tych
respondentów zatrudnienie prywatnej opiekunki wiązałoby się z nieprzychylnymi
komentarzami ze strony innych członków rodziny i znajomych. Dużą rolę odgrywają
również bariery finansowe. Wydaje się, że wprowadzenie bonu opiekuńczego nie
zmieni gwałtownie tej sytuacji – deklarowano, iż opieką zająłby się wówczas któryś
z członków rodziny. Można zatem wnioskować, że potencjał rozwoju
prywatnych usług opiekuńczych jest w małych miastach i wsiach subregionu
kaliskiego w najbliższym czasie niewielki. Dotyczy on ewentualnie zatrudnienia
pomocy do opieki nad osobą leżącą i bardzo chorą.
Zupełnie inna sytuacja wygląda w dużych miastach – takich jak Ostrów
Wielkopolski czy Kalisz. Pracują tam osoby, których poziom zamożności, zawód
i priorytety życiowe kształtują się nieco inaczej. Choć i one podkreślały, że to dzieci
i wnuki zajmować się mają seniorami, to jednak dopuszczano tu zatrudnienie
osoby z zewnątrz, która będzie pomagać w sprawowaniu opieki. Nie zakładano
przy tym, by w razie wprowadzenia bonu opiekuńczego samemu rezygnować
z pracy.
Różnice pomiędzy bardziej i mniej zamożnymi rodzinami nie zarysowały się jednak
w przypadku tradycyjnego myślenia o roli kobiet i podziale obowiązków. To
przede wszystkim córki i wnuczki przejmowały główny ciężar opieki nad seniorami.
Zdecydowana większość respondentów miała raczej pozytywne opinie
o lokalnych opiekunkach z ośrodka pomocy społecznej. Lęk przed
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powierzeniem rodzica czy dziadka obcej opiekunce wynikał raczej nie z własnych
złych doświadczeń czy opinii znajomych, ale ze styczności z historiami medialnymi,
przedstawiającymi bezdusznych opiekunów czy pielęgniarki.
Większość respondentów miałaby problem, by zaufać opiekunowi na tyle, by dać
mu dowód osobisty czy klucze do mieszkania. Sytuacja ta pokazuje, że choć wielu
seniorów potrzebowałoby wsparcia w załatwianiu spraw bankowych czy
urzędowych, bariera zaufania sprawiłaby, że nie skorzystano by z takich
usług. Tego rodzaju pomoc można jednak oferować po pewnym czasie, gdy
opiekun i podopieczni poznali się już wystarczająco dobrze, a senior i członkowie
jego rodziny wiedzą, że na danej osobie można polegać.
Niektóre osoby starsze wyrażały obawę, by nie stać się w przyszłości ciężarem
dla rodziny. Były one bardziej skłonne, by choć niektóre obowiązki zlecić
wynajętym opiekunom.
Wybór opiekuna spośród czterech zaprezentowanych respondentom ofert pokazał,
że dla większości idealnym kandydatem byłaby: kobieta, w wieku 40–59 lat,
posiadająca
doświadczenie,
sympatyczna,
rzetelna,
obowiązkowa,
empatyczna i rozmowna. Kwalifikacje medyczne nie okazały się dla większości
badanych tak istotne. Uwagi te warto wziąć pod uwagę np. wybierając zdjęcia na
stronę internetową czy do ulotek.
Ceniono również możliwość podpisania legalnej umowy, jeśli proponowana cena
za godzinę nie przekraczałaby 10–11 złotych. Zaobserwowano tutaj jednak
znaczące różnice w zależności od tego czy szukano osoby do pomocy na kilka
godzin czy w pełnym wymiarze czasowym. W tym drugim przypadku dążono do
ustalenia jak najniższych stawek i niechętnie podpisywano umowy, chcąc obniżyć
koszty.
Bardzo pozytywnie odniesiono się do opiekunek z firmy/spółdzielni socjalnej.
Za atut uważano przede wszystkim gwarancję doboru odpowiednio kompetentnych
pracowników i ich kontroli, monitorowanie jakości usług, możliwość wyboru
opiekunki, która najlepiej spełnia oczekiwania klienta, przejrzystość sytuacji – jasno
określone stawki oraz obowiązki, spisane w umowie.
Podstawowym źródłem informacji o opiekunach dla seniorów są opinie
znajomych. Niemal zawsze zaczynano od poszukiwań wśród najbliższych,
następnie znajomych i osób poleconych. Dawało to większe poczucie
bezpieczeństwa i pewności, że osoba taka będzie się przykładać do pracy.
Zamieszczanie ogłoszenia w gazecie czy w Internecie traktowano jako
ostateczność. Wiele osób wskazywało, iż szukając usług opiekuńczych zgłosiliby
się do miejscowego ośrodka pomocy społecznej. Wydaje się jednak, że osoby
zamożne nie miały świadomości, że także im mogłaby przysługiwać pomoc z OPS.
Analiza stron internetowych renomowanych firm opiekuńczych pokazała, że
ofertę usług należy elastycznie dopasowywać do potrzeb klienta, uwzględniając
sytuacje takie jak m.in.: „opieka wytchnieniowa” (gdy członek rodziny musi
wyjechać na kilka dni lub chce po prostu odpocząć), opieka poszpitalna czy
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opieka „na próbę”. Warto również rozważyć podział usług w zależności od
wymaganych kwalifikacji (w przypadku „Care Experts” oferuje się usługi (1)
asystenta opieki, (2) wykwalifikowanego opiekuna lub (3) pielęgniarki).
 Ceny usług agencji opiekuńczych są zwykle wyższe niż prywatnych
opiekunek – zaczynają się od 10,50 zł czy nawet 19 zł. Firmy starają się jednak
podkreślić, iż za wyższymi cenami idzie również wyższa jakość usług.
 Strona internetowa firmy zajmującej się usługami opiekuńczymi powinna dążyć do
zmniejszenia dysonansu związanego z delegowaniem opieki nad rodzicem
czy dziadkiem na osobę obcą. W tym celu należy m.in. podkreślać profesjonalizm
firmy, empatię i zaangażowanie opiekunów, pokazywać jak wiele innych osób już
skorzystało z tego rodzaju usług. Kształtując wizerunek agencji opiekuńczej należy
dawać klientom poczucie bezpieczeństwa, że oddają swoich bliskich w godne ręce
oraz elastycznie dopasowywać ofertę do ich potrzeb.
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2. Cele i metodologia badań
2.1 Cele główne i szczegółowe
Badania przeprowadzono w celu analizy możliwości funkcjonowania kolejnych
spółdzielni socjalnych zajmujących się usługami opiekuńczymi w subregionie kaliskim.
Niemniej ważnym celem było dostarczenie informacji niezbędnych do tego, by ocenić
potencjał poszerzenia usług już istniejących spółdzielni. Wśród celów szczegółowych
znalazły się następujące kwestie:
1) postawy Polaków wobec zapewniania opieki osobom starszym, ze szczególnym
uwzględnieniem subregionu kaliskiego,
2) określenie orientacyjnej wielkości i specyfiki grupy docelowej odbiorców usług
opiekuńczych w subregionie kaliskim,
3) wskazanie gmin z terenu subregionu kaliskiego, w których GOPS/MOPS/MGOPS
zleca realizację niespecjalistycznych usług opiekuńczych zewnętrznym podmiotom
wraz z określeniem rozmiarów tych zleceń (szacowany godzinowy nakład pracy
w ciągu roku, aktualnie obowiązujące stawki godzinowe dla opiekunów/ek),
4) zidentyfikowanie kryteriów, które odgrywają istotną rolę podczas wyboru opiekuna/ki
dla osoby starszej (m.in. ceny, doświadczenia, kwalifikacji, wieku),
5) wskazanie sposobów poszukiwania opiekunów/ek,
6) określenie szans i barier rozwoju działalności opiekuńczej na rynku usług
prywatnych oraz poszerzenia tego rodzaju oferty o prace porządkowe i inne,
7) analiza sposobów komunikacji marketingowej usług opiekuńczych dla osób
starszych.

2.2 Metodologia badań
Proces badawczy obejmował zastosowanie następujących metod i technik: desk
research, analiza treści oraz indywidualny wywiad pogłębiony (tzw. IDI – In-depth
Interview). Opierając się na danych udostępnionych przez ośrodki pomocy społecznej
oraz zawartych w biuletynie informacji publicznej stworzono również bazę danych
gromadzącą informacje o sposobie realizowania niespecjalistycznych usług
opiekuńczych przez GOPS/MOPS/MGOPS-y w subregionie kaliskim.
Analizy treści i desk research wykorzystywały następujące źródła danych:
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a) statystyki publiczne – takie jak Bank Danych Lokalnych GUS, rocznik
statystyczny, prognozy GUS;
b) dostępne raporty i ich fragmenty dotyczące seniorów i usług opiekuńczych dla
osób starszych (m.in. raporty CBOS, Instytutu Spraw Publicznych, Millward Brown,
„Diagnoza Społeczna”),
c) strony internetowe firm oferujących usługi opiekuńcze (www.careexperts.pl,
Promedica24.pl, strona spółdzielni socjalnej Feniks - www.bssfeniks.pl)
d) ogłoszeniowe portale internetowe (gumtree.pl, tablica.pl, calisia.pl, kalisz.info.pl)
e) strony internetowe dla opiekunów/opiekunek (www.opiekaseniora.pl/p/kalisz,
www.opiekunki24.pl, www.opiekunki-forum.pl),
f) portale internetowe zawierające informacje o usługach opiekuńczych dla
seniorów – www.StarsiRodzice.pl, www.opiekadlastarszego.pl, www.serafin.info.pl.
Celem analiz było uzyskanie informacji dotyczących tego jakie sposoby
zapewnienia opieki osobom starszym są dostępne i najczęściej podejmowane oraz
jakie jest zapotrzebowanie kaliskiego rynku na tego typu usługi. Ważne było również
określenie w jaki sposób informować o usługach opiekuńczych, znając przekonania
i wymagania odbiorców (seniorów, członków ich rodzin) dotyczące pomocy osobom
starszym.
Indywidualne wywiady pogłębione stanowiły uzupełnienie desk research i analizy
treści. Dostarczyły one wiedzy o specyfice przekonań na temat pomocy osobom
starszym i wymagań stawianych przed opiekunami. Choć konkluzje z nich płynące nie
są reprezentatywne statystycznie, dostarczają jednak ważnych wniosków odnośnie
barier i oczekiwań względem prywatnych opiekunów oraz kryteriów ich wyboru. Tego
typu informacje, związane często z poruszaniem tematów drażliwych (takich jak
śmierć, problemy rodzinne itp.) są trudne do uchwycenia przy użyciu
reprezentatywnych statystycznie metod ilościowych.
Przeprowadzono 7 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI):
– 4 IDI z członkami rodzin seniorów mających ze względu na wiek problemy
z codziennym funkcjonowaniem (2 IDI w dużych miastach – Kaliszu i Ostrowie
Wielkopolskim, 2 IDI w małym mieście – Krotoszynie),
– 3 IDI z seniorami, którzy mają problemy z codziennym funkcjonowaniem (1 –
z osobą starszą korzystającą z opieki OPS, 1 – z seniorem z małego miasta
niekorzystającym z usług OPS, 1 – z seniorem niekorzystającym z usług OPS
z dużego miasta).
Dyspozycje do indywidualnego wywiadu pogłębionego znajdują się w aneksie.
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3. Usługi opiekuńcze dla seniorów
3.1 Rodzaje usług opiekuńczych dla seniorów
Zgodnie z obowiązującym prawem, pomoc w formie usług opiekuńczych
przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, Usługi opiekuńcze mogą być
przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina z różnych
przyczyn nie może takiej pomocy zapewnić.
Według ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2013 poz. 182,
z późn.zm.) należy to do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
Zadanie to realizuje lub koordynuje ośrodek pomocy społecznej znajdujący się w danej
gminie.
Usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub
rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium
dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy. Kryterium dochodowe wynosi dla
osoby samotnej 542,00zł (netto) a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego –
456,00 zł na 1 osobę. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, usługi są
częściowo lub całkowicie odpłatne.
Warto jednak zaznaczyć, że oprócz tego rodzaju opieki osoby starsze mogą
skorzystać także z wielu innych form pomocy – należą do nich m.in. ośrodki dziennego
pobytu, domy pomocy społecznej czy rodzinne domy pomocy. Osoby chore mogą
natomiast ubiegać się o pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub
opiekuńczo-leczniczych, pielęgniarską opiekę długoterminową w domu pacjenta czy
pomoc hospicjów. Członkom rodzin osób niepełnosprawnych spełniającym określone
warunki przysługuje zasiłek opiekuńczy na czas sprawowania osobistej pieczy nad
członkiem rodziny, a także świadczenia pielęgnacyjne.
Oprócz tych możliwości w Polsce rozwija się także rynek usług prywatnych –
powstają kolejne prywatne domy seniora, a usługi opiekuńcze dla osób starszych
w miejscu ich zamieszkania oferują zarówno firmy, jak i osoby prywatne. W tym
ostatnim przypadku praca świadczona jest często w tzw. szarej strefie, bez zawierania
legalnej umowy i odprowadzania podatków.
W najbliższych latach sposób udzielania opieki osobom niesamodzielnym
(w tym seniorom) może się gwałtownie zmienić. Według doniesień medialnych1 trwają
prace nad reformą sprawowania opieki i planuje się wprowadzenie tzw. bonu
1

Niniejsze informacje przywołuję za artykułami prasowymi z 2012 roku z „Dziennika”, „Gazety Wyborczej” i
„Rzeczpospolitej” (http://senior.dziennik.pl/prawo/artykuly/384856,bon-opiekunczy-zrewolucjonizuje-opiekenad-seniorami.html, www.rp.pl/artykul/957622.html?p=1,
http://wyborcza.pl/1,76842,11138605,Panstwo_zaplaci_za_opieke_nad_osobami_niesamodzielnymi_.html).
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opiekuńczego. Taka reorganizacja opieki nad seniorami miałaby polegać na tym, iż
każda osoba u której komisja stwierdzi jeden z trzech stopni niezdolności do
samodzielnego funkcjonowania otrzyma tzw. bon opiekuńczy, czyli około 800–1200 zł
miesięcznie. Będzie nim można płacić zarówno w domach opieki społecznej, jak
i w firmach. Możliwe będzie także przyznanie tych pieniędzy członkowi rodziny, który
nie będzie pracował, tylko osobiście będzie sprawować pieczę nad seniorem. Co
więcej, projekt przewiduje również, opłacenie opiekuna zastępczego w czasie, gdy
główny opiekun weźmie urlop. Autorzy projektu ustawy przypuszczają, iż
wprowadzenie tej reformy zmniejszy szarą strefę – część opiekunów zalegalizuje
swoją działalność po to, by móc korzystać z tego rodzaju rozwiązania. Inicjatorzy
ustawy liczą także, że proponowane rozwiązanie zachęci prywatnych inwestorów do
zakładania firm w branży opiekuńczej.

3.2 Postawy Polaków wobec opieki nad osobami starszymi
Procesy „starzenia się” społeczeństwa i rosnącej proporcji seniorów
przypadających na osoby w wieku produkcyjnym, sprawiają że coraz bardziej aktualne
stają się pytania dotyczące sposobu funkcjonowania systemu opieki. Problemy te były
również poruszane w reprezentatywnych ogólnopolskich badaniach ilościowych
przeprowadzanych na zlecenie instytucji (m.in. ZUS-u i Instytutu Spraw Publicznych2),
jak i przez firmy takie jak CBOS3 czy Millward Brown4. Choć ze względu na różnice
w doborze próby (CBOS badał dorosłych Polaków, Millward Brown – Polaków powyżej
35. roku życia, a ZUS i ISP – w wieku 45-65 lat) wyniki nieco się od siebie różnią,
dobrze jednak pokazują pewne tendencje i postawy mocno zakorzenione
w społeczeństwie polskim.
Istniejące badania pokazują, że problemy związane ze starzeniem się
społeczeństwa dotykają coraz większej ilości osób. W badaniach CBOS-u z 2012 roku
już 52% respondentów przyznało, że zna osobiście kogoś starszego, kto ma
problemy z wykonywaniem niektórych codziennych czynności, podczas gdy
w 2000 roku było to 45%. Jeszcze wyraźniej widać to na przykładzie ankietowanych,
którzy przyznawali, że sami mają takie problemy – w 2000 roku było to 7%,
a w 2012 – już 11%. Problemy z samodzielnym funkcjonowaniem wyraźnie nasilają
się po 75. roku życia (pewne trudności deklarowała ponad połowa respondentów

2

ISP i ZUS (2008) – badania i konferencja „To idzie starość – polityka społeczna wobec procesu starzenia się
ludności w Polsce (2008). Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1500
osób w wieku 45-65 lat.
3
CBOS (2012), „Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku”, BS/83/2012. Badania przeprowadzono na
ogólnopolskiej reprezentatywnej losowej próbie 1017 dorosłych mieszkańców Polski.
4
Millward Brown dla Promedica24 (2013), „Opieka Polaków nad seniorami”. Badanie zrealizowane we wrześniu
2013 w ramach CATIBUS (technika wywiadów telefonicznych) na ogólnopolskiej próbie 668 Polaków w wieku
35+.
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w tym wieku). O ile wśród osób w wieku 60-74 lat swój stan zdrowia jako zły określało
34% respondentów, to w grupie powyżej 75. roku życia było to już 53%.
Badania CBOS (2012) i Millward Brown (2013) różniły się nieco pod względem
szacunków dotyczących tego jak wielu Polaków pomaga osobom starszym. Jak
zaznaczono wcześniej, różnice te mogą wynikać z różnic w doborze próby,
zastosowanej techniki, ale też ze sposobu sformułowania pytania. Wyniki CBOS
z 2012 roku pokazują, że 33% Polaków pomaga w jakiś sposób osobie starszej
(w 2000 roku – 29%). Według Millward Brown (MB) – było to 51%. Obydwa badania
pokazywały również odmienne dane dotyczące tego ile godzin w tygodniu respondenci
poświęcają na tego typu pomoc.

Ile godzin tygodniowo
poświęca P. na opiekę nad
seniorem? (Badania Millward
Brown 2013)

Ile godzin tygodniowo
poświęca P. na pomoc
seniorom? (Badania CBOS
2012)
17% 16%
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Wykres 1. Czas poświęcany tygodniowo na opiekę nad osobami starszymi. Źródło: badania Millward Brown (2013) i CBOS
(2012).

Według badań CBOS średnio na opiekę poświęcano ponad 11 godzin
tygodniowo, czyli około 1,5 godziny dziennie. Badania te wykazały także, że istnieje
związek – im więcej godzin poświęcano na opiekowanie się osobą starszą, tym
jako bardziej uciążliwe postrzegano to zadanie. Ogółem jednak dla 88%
opiekowanie się kimś starszym nie sprawia im kłopotu, a jako uciążliwe określa to 11%
(w tym 2% jako bardzo uciążliwe). Z kolei w badaniach MB około jednej trzeciej
respondentów zauważało pewne ograniczenia w życiu prywatnym w związku
z tym, że opiekują się osobą starszą – najczęściej wymieniano tu brak czasu: na
urlop lub odpoczynek (24%), na spotkania towarzyskie (23%), na rozrywkę (22%)
i brak czasu dla partnera/dzieci (18%). Niektórzy zauważali też, że opieka nad osobą
starszą negatywnie odbija się na rozwoju osobistym (9%) czy karierze (7%).
W „Diagnozie społecznej 2013”5 respondentom w indywidualnym kwestionariuszu
zadano pytania mierzące natężenie stresu związanego z opieką nad osobami
5

„Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków”, red. J. Czapiński i T. Panek, s.298.
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starszymi. Okazało się, że w największym stopniu doświadczają go domownicy
w wieku 45–59 lat, którzy opiekują się osobami powyżej 70. roku życia.
Obydwa cytowane badania podkreślały fakt, iż pomoc osobom starszym
w Polsce ma charakter przede wszystkim rodzinny. Według danych CBOS (2012)
aż 73% osób starszych, którym pomagali respondenci to członkowi ich najbliższej
rodziny, a kolejne 12% – dalszej rodziny. Podobne wyniki zanotował MB (2013) – 69%
to członkowie rodziny. Na drugim miejscu w obydwu badaniach znaleźli się sąsiedzi
– 21% (CBOS 2012) i odpowiednio 15% (MB 2013). Przekonanie, iż to dzieci
powinny zajmować się starszymi rodzicami jest nadal niezwykle silnie
zakorzenione w przekonaniach Polaków. W badaniach ISP/ZUS z 2008 roku 58,8%
respondentów podkreślało, że jest to obowiązek dzieci, a kolejne 39,6% – że całej
rodziny. Podobne postawy zauważono w badaniu MB z 2013 roku – choć 51%
respondentów deklarowało, że do pomagania motywuje ich wewnętrzna potrzeba, to
aż 41% przyznawało, że jest to konieczność ze względu na relacje rodzinne.
Mieszkanie u siebie i korzystanie z pomocy rodziny, sąsiadów czy przyjaciół to
najbardziej preferowany sposób funkcjonowania na starość według 55%
ankietowanych przez ISP/ZUS. Również respondenci badań BM opowiadali, że swoim
bliskim i sobie chcieliby w przyszłości przede wszystkim zapewnić/otrzymać opiekę
rodziny (62%). Na drugim miejscu wskazywano natomiast opiekuna w miejscu
zamieszkania (jednak dla bliskich – 24%, a dla siebie już tylko – 17%). Oddanie
seniora do domu pomocy społecznej traktuje się jako ostateczność, gdy nie ma się
rodziny lub gdy rzeczywiście nie jest ona w stanie zapewnić odpowiedniej opieki.
Ze względu na to, że główny obowiązek opieki nad starszymi rodzicami ciąży
na dzieciach, większość osób podejmująca się tego zadania ma 45–59 lat (68%
według MB 2013). Co ciekawe, częściej pomoc taką deklarują osoby posiadające
średnie lub wyższe wykształcenie i będące w niezłej sytuacji materialnej –
o dochodach na osobę powyżej 1000 zł/m-c (CBOS 2012). W związku z rodzinnych
charakterem tego typu pomocy jest ona w ogromnej większości bezpłatna (96% –
CBOS 2012). Tylko 2% bliskich osób pomagających seniorom otrzymuje
wynagrodzenie.
Badania pokazują, że opiekunowie zazwyczaj mieszkają blisko osoby
starszej, którą się zajmują. Według danych CBOS 37% mieszka w najbliższej okolicy
lub gdzieś niedaleko (54%), a wręcz w jednym gospodarstwie domowym (27%) 6.
Zarówno badania CBOS 2012, jak i MB 2013 zwracają jednak uwagę na to, że 23%
ankietowanych mieszka w znacznej odległości od seniora, którym się opiekuje.
Dla dalszych analiz rynku duże znaczenie mają wyniki pytań dotyczących sfer,
w których opiekunowie udzielają pomocy osobom starszym. Według MB (2013) 39%
opiekunów zajmuję się seniorem samemu, 31% – z innymi członkami rodziny,

6

Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż respondent mógł zajmować się więcej niż 1 osobą.
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a 26% ma wsparcie partnera/ki. Biorąc pod uwagę wielość zadań wykonywanych dla
osób starszych, można przypuszczać iż osobom samotnie się nimi zajmującymi
przydałaby się czasem pomoc. Wykres prezentuje obowiązki najczęściej wykonywane
przez opiekunów według CBOS (2012). Autorzy tych badań zwracali uwagę, że wśród
odpowiedzi „inne” dominowało zapewnienie seniorom transportu, dowożenie ich
w różnej miejsca oraz udzielanie wsparcia psychicznego. Również dane z raportu MB
(2013) potwierdzały, że prowadzenie gospodarstwa domowego – w tym robienie
zakupów, sprzątanie, pranie i przygotowywanie posiłków – jest najpopularniejszym
sposobem pomagania seniorom (80%). Bardzo ważną rolę odgrywa też załatwianie
spraw w banku, urzędzie, u lekarza (76%) czy dotrzymywanie towarzystwa (73%).
W jaki sposób pomaga Pan/i seniorowi?
W inny sposób
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Wykres 2. Obszary pomocy udzielanej osobom starszym. Źródło: Raport CBOS (2012).

Opieka z punktu widzenia osób starszych
Zgodnie z ustaleniami ISP/ZUS osoby w wieku 45–65 lat myśląc o swojej
przyszłości często przejawiają lęk przed chorobą, utratą pamięci i niedołężnością
(51,5%). Obawiają się także tego, że utracą samodzielność i będą dla innych ciężarem
(19%). Przedmiotem ich troski odnośnie pomocy na starość jest jej wymiar materialny
(41,5%), wykonywanie cięższych prac domowych (22,8%) i usługi opiekuńczopielęgnacyjne (12,8%). Lęki te wydają się uzasadnione – „Diagnoza społeczna 2013”
pokazuje, że aż 30% respondentów powyżej 60. roku życia ma orzeczenie
o niepełnosprawności (to aż 1/3 wszystkich niepełnosprawnych), a co trzecia –
o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Bardzo ciekawych danych dostarczyło badanie CBOS (2012), gdy ze
wszystkich respondentów wyodrębniono odpowiedzi 11% – seniorów, którzy
przyznawali iż mają problemy z codziennym funkcjonowaniem (N=109). Choć 70%
mieszka z członkami rodziny, aż jedna czwarta gospodaruje samotnie. Potwierdziły
się deklaracje członków rodziny, iż to dzieci (63%) najczęściej pomagają rodzicom
15

w podeszłym wieku. Co warte podkreślenia z punktu widzenia niniejszego raportu –
do 7% seniorów przychodziła pielęgniarka środowiskowa, do 4% – opiekunka
z pomocy społecznej, tyle samo korzystało też z usług płatnej opiekunki.
Szczegółowe dane prezentuje wykres7.

Kto na ogół Panu/i pomaga?
Dzieci
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Wykres 3. Osoby pomagające seniorom mającym trudności w codziennym funkcjonowaniu. Źródło: CBOS (2012).

Z punktu widzenia tego raportu bardzo ważne są również wyniki prezentujące
obszary pomocy, w których seniorzy potrzebują i otrzymują wsparcie. Okazuje się, że
największy deficyt odczuwają oni w sferze finansowej – 36% potrzebuje tego rodzaju
pomocy, ale jej nie otrzymuje. Co istotne, stosunkowo wiele osób potrzebuje, ale
nie otrzymuje pomocy również w kwestii załatwiania spraw w urzędzie, banku
czy u lekarza (12%). Ten ostatni wynik wskazuje na lukę, która może zostać
zagospodarowana przez ofertę planowanej spółdzielni socjalnej.

7

Odsetki nie sumują się do 100%, ponieważ respondentowi może pomagać więcej niż 1 osoba.
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Prowadzenie gospodarstwa domowego

67%
0%

Osoby otrzymujące dany rodzaj pomocy

20%

40%

Osoby potrzebujące danego
rodzaju pomocy, ale jej
nieotrzymujące

5%
60%

28%
80%

100%

120%

Osoby nieotrzymujące
i niepotrzebujące danego
rodzaju pomocy

Wykres 4. Rodzaje pomocy oczekiwanej i otrzymywanej. Źródło: CBOS (2012).

W kontekście problemów z zaspokojeniem potrzeb materialnych warto też
przytoczyć wyniki analiz statystycznych przeprowadzonych przez zespół „Diagnozy
społecznej 2013”. Okazało się, że osoby starsze są rzadziej niż młodsze
przekonane, że to na dzieciach spoczywa obowiązek finansowego wsparcia
rodziców. Choć różnica była tu nieduża („tak” odpowiedziało 70% respondentów w
wieku 16–59 lat i 67% – powyżej 60 lat), to jednak istotna statystycznie. Z kolei różnice
między młodszym a starszym pokoleniem odnośnie umieszczania rodziców
w domach opieki zależały od wykształcenia. Starsze osoby z wykształceniem
wyższym zdecydowanie częściej dopuszczały takie rozwiązanie niż młodsze, ale
wśród osób z niższym wykształceniem było dokładnie odwrotnie – to młodsze
akceptowały tę myśl, a odrzucali ją seniorzy8.

3.3 Potencjał rynku usług opiekuńczych dla seniorów
Eksperci zgodnie podkreślają, że branża usług opiekuńczych ma być już
w niedalekiej przyszłości jednym z najszybciej rozwijających się sektorów
gospodarki w Europie. Wzrost popytu na tego rodzaju usługi to efekt starzenia się
społeczeństw. W Polsce jednak niezbyt wysoki poziom materialny wielu gospodarstw
domowych sprawia, że nie stać ich na wynajęcie opieki dla starszego rodzica. Wiele
osób (przede wszystkim kobiet) już pracuje w tej branży, ale przede wszystkim
w krajach Europy Zachodniej – w Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.
8

Przedstawione tu dane pochodzą z „Diagnozy….”, s. 304. W gronie osób starszych z wykształceniem wyższym
możliwość oddania rodziców do domu starców akceptowało 20,3% wobec 15,5% respondentów w wieku 16-59.
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Tymczasem szacuje się, że w Polsce legalnie zatrudnionych osób zajmujących się
opieką nad seniorami jest około 200 tysięcy, a drugie tyle pracuje w tzw. szarej strefie9.
Tendencje demograficzne pokazują, że także w Polsce w najbliższych latach
gwałtownie będzie rosnąć liczba seniorów. Według prognoz GUS na lata 2008 –
203510 liczba ludności Polski będzie się systematycznie zmniejszać. Statystycy
przewidują, że do 2035 roku udział osób w wieku poprodukcyjnym będzie wynosił
26,7%, podczas gdy w 2007 roku sytuował się na poziomie 16% (przyrost seniorów
prognozuje się na ok. 200 tysięcy rocznie). Według „Rocznika statystycznego
Rzeczpospolitej Polskiej 2013” w 2005 roku w Polsce żyło nieco ponad 2,1 mln osób
powyżej 75. roku życia, a w 2012 roku już 2,5 miliona.
Podobny trend zarysowuje się w przypadku subregionu kaliskiego. Według
Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku w subregionie kaliskim
zamieszkiwało 39 710 osób w wieku powyżej 75 lat (w tym 2 318 powyżej 90. roku
życia). Statystyki Banku Danych Lokalnych pokazują, że w 2012 roku takich osób było
już 40 920. Najwięcej osób starszych mieszka w powiecie ostrowskim (9 812) i mieście
Kalisz (7 562), natomiast najmniej w powiecie ostrzeszowskim (3 004). Prognoza
demograficzna dla subregionu kaliskiego z 2011 roku przewiduje, że w 2035 na tym
obszarze mieszkać będzie aż 75 301 osób powyżej 75. roku życia.
Inne statystyki z Banku Danych Lokalnych pokazują, że w podregionie kaliskim
udział osób w wieku poprodukcyjnym w gospodarstwach domowych korzystających ze
środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej liczbie osób w tym wieku spadł z 3,7% w
2010 roku do, 3% w 2012. Warto podkreślić, że jest to najniższy wskaźnik w
województwie wielkopolskim, najwyższy – w mieście Poznań – wynosi 4%. Biorąc
pod uwagę, że w subregionie kaliskim w 2012 roku 114 420 osób było w wieku
poprodukcyjnym, można szacować, że świadczeniami środowiskowej pomocy
społecznej objęto około 3 400 osób starszych.
Szacując liczbę osób, które potrzebują różnego rodzaju pomocy (mniejszej lub
większej) w codziennym funkcjonowaniu w subregionie kaliskim okaże się, że może to
być nawet 74 tysięcy osób11. Dane te pokazują, iż liczba potencjalnych odbiorców
usług opiekuńczych jest spora, a prognozy demograficzne potwierdzają, że
w przyszłości będzie się ona jeszcze zwiększać. Tylko w niewielkim stopniu
potrzeby te zaspokaja wsparcie uzyskiwane za pośrednictwem ośrodków pomocy
społecznej.

9

Szacunki przytaczam za: „Bon opiekuńczy zrewolucjonizuje opiekę nad seniorami”, „Dziennik”, 27.03.2012
(http://senior.dziennik.pl/prawo/artykuly/384856,bon-opiekunczy-zrewolucjonizuje-opieke-nadseniorami.html).
10
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_Pl_2008-2035.pdf.
11
Jako podstawę wyliczenia przyjęto odsetek osób mających problemy z codziennym funkcjonowaniem
z reprezentatywnych badań CBOS (2012) – 11% i odniesiono go do całkowitej liczby mieszkańców subregionu
kaliskiego – 672 000 osób.
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4. Analiza usług opiekuńczych realizowanych przez ośrodki pomocy
społecznej w subregionie kaliskim
Subregion kaliski składa się z 50 gmin – niektóre z nich to liczące zaledwie kilka
tysięcy mieszkańców gminy wiejskie, w innych – jak w największym mieście regionu –
Kaliszu – ludność sięga powyżej 100 tysięcy. Zgodniez obowiązującą ustawą
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182, z późn.zm.) w każdej gminie znajduje
się ośrodek pomocy społecznej (OPS). Duże zróżnicowanie liczby mieszkańców
przypadających na dany OPS powoduje jednak, że przyjmują one odmienne sposoby
realizowania niespecjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
Szczegółowe zasady odpłatności za usługi ustalają władze każdej z gmin.
W zależności od spełniania kryterium dochodowego (dla osoby samodzielnie
gospodarującej lub mieszkającej w rodzinie) od pełnej kwoty przysługują częściowe
lub nawet całkowite zwolnienia. Z powodu obowiązywania różnych stawek w różnych
gminach może się zatem zdarzyć, że dwie osoby mające takie same dochody, ale
mieszkające w różnych gminach zapłacą różne kwoty za takie same usługi.
W ramach badania przeprowadzono analizę biuletynów informacji publicznej
(BIP) oraz poproszono OPS-y z poszczególnych gmin o udostępnienie informacji
dotyczących realizacji usług opiekuńczych. Celem badania było ustalenie:
1)
jakie jest zapotrzebowanie w danej gminie na świadczenie
niespecjalistycznych usług opiekuńczych przez OPS (ile osób objęto tego rodzaju
pomocą w 2013 roku? Przez ile godzin rocznie?),
2) w jaki sposób gmina realizuje usługi opiekuńcze (ważne było tu ustalenie
przede wszystkim czy organizowane są przetargi, w których mogą brać udział firmy
zewnętrzne, w tym spółdzielnie socjalne),
3) jaka jest obowiązująca stawka za godzinę niespecjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
Otrzymane dane zgromadzono w formie bazy danych, która jest dołączona do
niniejszego raportu. Okazało się, że na terenie subregionu kaliskiego panują znaczące
różnice zarówno pod względem liczby podopiecznych, sposobu realizacji usług, jak
i ich kosztów.
W subregionie kaliskim ok. 1700 osób jest objętych wsparciem w ramach
niespecjalistycznych usług opiekuńczych. Liczba udzielanych usług to ok. 760
000 usług/rok, co daje średnio ok. 450 usług/osobę. W niektórych gminach
w 2013 roku nikt nie był objęty niespecjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
gdyż nie było potrzeby ich świadczenia (np. na terenie gminy Rozdrażew, Perzów czy
Ceków Kolonia). Gminy te wypracowały różne scenariusze realizacji usług,
w przypadku zaistnienia zapotrzebowania na nie w przyszłości. Niektóre z nich
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deklarowały, że w razie zaistnienia takich okoliczności zatrudniona zostanie
opiekunkę na umowę cywilnoprawną. Czasami planowano, że w przypadku
wystąpienia takiej potrzeby usługi opiekuńcze będą realizowane w ramach pomocy
sąsiedzkiej. W jeszcze innych miejscach usługi miał realizować pracownik socjalny
zatrudniony przez GOPS.
W bardzo wielu gminach subregionu kaliskiego, osób korzystających z usług
opiekuńczych było zaledwie kilkoro – mniej niż 10, a czasem nawet tylko 1 (jak np.
w Baranowie czy Mikstacie), a liczba godzin rocznie zwykle nie przekraczała 6 000.
Tutaj również gminy różniły się między sobą sposobem realizowania tego zadania:
czasem wykorzystywano formułę zapytania ofertowego – procedury wyłaniania
ofert poniżej 14 000 Euro, w innych przypadkach zatrudniano opiekunkę na
umowę cywilnoprawną lub usługi te wykonywała opiekunka zatrudniona
w gminnym ośrodku pomocy społecznej (GOPS). Co ciekawe, w gminach powiatu
jarocińskiego, w których nie było wielu beneficjentów (np. w Jaraczewie, Żerkowie)
usługi opiekuńcze realizowało PCK, czyli podmiot wyłoniony w przetargu w Jarocinie.
Gminy, w których liczba podopiecznych wahała się między 10 a 30 (np.
Blizanów, Chocz, Gołuchów, Łęka Opatowska, Opatówek) zwykle decydowały się na
to, by usługi opiekuńcze realizowali pracownicy zatrudnieni na stałe i/lub na
umowę–zlecenie przez ośrodek pomocy społecznej. Nie była to jednak reguła,
zdarzało się, że także mniejsze gminy organizowały przetargi na realizowanie tego
typu usług (np. Zduny).
Wreszcie w gminach, w których co roku chętnych do otrzymania usług
opiekuńczych było powyżej 30 (nawet do prawie 500), zwykle decydowano się na
rozpisanie przetargu. Zazwyczaj wyłoniony w ten sposób wykonawca świadczył usługi
przez pełny rok kalendarzowy, choć w niektórych przypadkach (np. Krotoszyn) ofertę
wybierano aż na pięć lat. Bardzo silną pozycję w Wielkopolsce ma Polski
Czerwony Krzyż – zwyciężył on w wielu przetargach i świadczy usługi opiekuńcze
m.in. w Jarocinie, Kaliszu (razem z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej),
Kobylinie, Krotoszynie czy Zdunach. Lista gmin, w których organizuje się przetargi
znajduje się w dołączonej bazie danych.
Oprócz zróżnicowania liczby podopiecznych w poszczególnych gminach, a co
za tym idzie liczby godzin realizowanych usług opiekuńczych w ciągu roku,
w subregionie kaliskim zaobserwowano znaczące zróżnicowanie cenowe.
W niektórych gminach przewidziano bardzo niskie stawki niespecjalistycznych usług
opiekuńczych – w przypadku Kraszewic przyjęto 100 zł brutto miesięcznie przy
założeniu świadczenia 1 godziny usługi dziennie w dni robocze (co oznacza 5 zł za
godzinę). Niewiele wyższa była stawka godzinowa w Blizanowie – tu pełna odpłatność
wynosiła 6 zł. Z kolei w Nowych Skalmierzycach płacono aż 17,72 zł za godzinę.
W tych gminach, w których wykonawcę usług wyłaniano na podstawie przetargu
20

stawki godzinowe wahały się zazwyczaj od 10 do 14 zł. Natomiast na pomoc
sąsiedzką w kilku gminach (np. w Choczu) przeznaczano 300 zł miesięcznie.
Znacznie wyżej wyceniano specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez
osoby ze określonym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. W tym
przypadku ceny sięgały nawet 30 – 35 złotych (np. Baranów, Kalisz – cena dla usług
realizowanych w dni świąteczne). Średnia cena za godzinę niespecjalistycznych usług
opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania w subregionie kaliskim wynosi
11,10 zł/h.
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5. Analiza internetowych ofert pracy dla opiekunów/opiekunek
osób starszych
Po to, by dokładniej poznać zapotrzebowanie i kryteria wyboru opiekunów dla
osób starszych na rynku prywatnym, przeprowadzono analizę ofert internetowych
zamieszczanych w 4 najpopularniejszych portalach internetowych. Do dalszych badań
wybrano 2 ogólnopolskie popularne strony internetowe z ogłoszeniami: gumtree.pl
oraz tablica.pl. Kryteria wyszukiwania zawężono tu do całej Wielkopolski oraz do
ogłoszeń z działu „Dam pracę – opieka”. Wybrano także 2 lokalne serwisy internetowe
popularne w Kaliszu: calisia.pl oraz kalisz.info.pl. Analizie poddano tu wszystkie
ogłoszenia w dziale „dam pracę”. Pod uwagę wzięto wszystkie dostępne oferty ze
stycznia i lutego 2014 roku12. Do dalszej analizy wybrano wyłącznie oferty pracy
dla opiekunów osób starszych – odrzucano natomiast ogłoszenia osób
poszukujących pracy czy identyczne ogłoszenia zamieszczane przez pracodawców
kilkukrotnie w ciągu badanego okresu. Zgromadzono w ten sposób 65 ogłoszeń:
7 z portalu gumtree.pl, 19 – z serwisu tablica.pl, tylko 3 ze strony calisia.pl i aż 36 –
z portalu kalisz.info.pl.
Szczegółowa analiza 65 ogłoszeń potwierdziła sygnalizowaną już wcześniej
kwestię poszukiwania opiekunów i opiekunek w Polsce do pracy w Europie
Zachodniej. Aż 64,5% wszystkich ogłoszeń to oferty pracy z seniorami
w Niemczech (55% wszystkich ogłoszeń), Wielkiej Brytanii (7,7%) i Irlandii (1,5%).
Choć wśród nadawców tych ogłoszeń pojawiają się osoby prywatne (3 oferty) – prym
wiodą agencje pośrednictwa pracy i firmy wyspecjalizowane w poszukiwaniu
opiekunów/ek seniorów i osób niepełnosprawnych (aż 39 ofert). To właśnie one
zamieściły niemal wszystkie ogłoszenia kierowane do opiekunów/ek w portalach
lokalnych calisia.pl i kalisz.info.pl – w tych dwóch serwisach znalazło się tylko jedno
ogłoszenie z propozycją pracy dla opiekuna/ki w regionie kaliskim. Wśród firm
proponujących zajmowanie się osobami w podeszłym wieku poza granicami Polski
znalazło się aż 14 przedsiębiorstw13 (najaktywniejsze z nich – Medwork24 – w dziale
ogłoszeń kalisz.info.pl zamieściło aż 16 różnych ofert, często opisując poszczególnych
niemieckich seniorów dla których szukają opiekuna/ki).
Wyniki te potwierdzają formułowane przez ekspertów opinie o gwałtownym
rozwoju branży usług opiekuńczych w Europie Zachodniej. Duże zapotrzebowanie na
osoby zajmujące się seniorami w Niemczech czy Wielkiej Brytanii może mieć już
w niedalekiej przyszłości konsekwencje dla rozwoju tego tynku w Polsce. Wielość
i popularność tego typu ofert, sugeruje, że rośnie grupa pracowników, która dysponuje
12

W przypadku portalu tablica.pl, calisia.pl i kalisz.info.pl najstarsze ogłoszenie pochodziły z początku stycznia,
najświeższe – z 3.03.2014 (ze względu na krótszy od pozostałych miesięcy luty w analizie wzięto pod uwagę także
pierwsze trzy dni marca). W przypadku serwisu gumtree.pl – badano tylko okres od lutego do marca.
13
Były to: About You, Agencja Pracy B&W, Aterima Med, Cekal, Herz24, IDG, Interkadra, Medwork24,
NaszaPraca, Opieka i Zaufanie, Perfekton, Pflege mit Herzen24, Progressio24, Sabimed.
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niezbędnym doświadczeniem i kwalifikacjami do zajmowania się seniorami,
w większości ofert zakłada się bowiem, że opiekunowie/ki wrócą do Polski po kilku
miesiącach. Co ważne, w odniesieniu do prawie trzech czwartych ofert opieki
w Europie Zachodniej wyraźnie podkreślano, że praca ta jest legalna, a od umowy
odprowadzane są wszelkie niezbędne podatki. Wydaje się, że popularność tego
rodzaju rozwiązania może przyzwyczajać Polaków do pewnych standardów
funkcjonowania branży usług opiekuńczych, a w efekcie wpłynąć na
zmniejszenie się szarej strefy również w naszym kraju. Poważnym zagrożeniem
dla tego procesu jest jednak różnica w poziomie zarobków opiekuna/ki w Polsce
i w Europie Zachodniej. Aż 69% ogłoszeń z ofertami opieki nad seniorem
w Niemczech, Wielkiej Brytanii lub Irlandii precyzowało przewidziane wynagrodzenie.
Oprócz (zwykle) bezpłatnego miejsca zamieszkania i wyżywienia (zazwyczaj w domu
podopiecznego) proponowano 800 do 1400 Euro za miesiąc pracy w pełnym wymiarze
godzin (w przypadku Wielkiej Brytanii było to 6,95–7,75 funtów za godzinę). Stawki te
różnicowano w zależności od firmy, posiadanych kwalifikacji oraz znajomości języka
obcego. Zdaniem ekspertów sytuacja ta może się zatem przyczynić do sytuacji,
w której opiekunowie/ki mimo posiadania odpowiednich kwalifikacji nie będą chcieli
podejmować tej pracy w Polsce na znacznie gorszych warunkach. Dylematy tego
rodzaju wyraźnie zarysowują się w wypowiedziach opiekunów/ek zamieszczanych na
forach internetowych14.
Z punktu widzenia niniejszego raportu najbardziej interesujące są jednak wnioski
dotyczące ofert dla opiekunów/ek w Polsce. W analizowanym okresie zamieszczono
23 takie ogłoszenia (najwięcej – 17 na portalu tablica.pl). W przeciwieństwie do ofert
zagranicznych – prawie trzy czwarte z nich pochodziło od osób prywatnych, a
tylko w 6 przypadkach to firmy poszukiwały pracowników (była to spółdzielnia socjalna
Feniks, IDG Consulting, CM Erkade i Dom Seniora Ostoja). Ponad połowa (60%)
ogłoszeń dotyczyła seniorów w Poznaniu, w przypadku Kalisza i mniejszych
miejscowości regionu – pojawiły się tylko 4 oferty, wyłącznie od osób prywatnych.
Tak skromna liczba ogłoszeń w Kaliszu może świadczyć o tym, iż w regionie tym nie
ma dużego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze lub o tym, że kanał internetowy nie
jest po prostu często używany do poszukiwania odpowiedniej osoby.
Zaledwie w dwóch ogłoszeniach podawano wynagrodzenie, ustalając je na
poziomie 1500 zł miesięcznie (oferta z okolic Kalisza) lub 50 zł za 8 godzin
dziennie (oferta z Poznania). Podobne stawki podają również opiekunki piszące na
forach internetowych, takich jak www.opiekunki-forum.pl czy www.opiekunki24.pl.
Również analiza stawek opiekunów z okolic Kalisza, którzy zamieścili swoje profile
w serwisie www.opiekaseniora.pl/p/kalisz pokazują, że stawka za godzinę wynosi od
5 zł do 20 zł za godzinę. Warto jednak podkreślić, że wśród 181 ofert opiekunów
z regionu kaliskiego, osób deklarujących stawki od 15 zł wzwyż było jedynie 10,
14

Por. np. http://www.opiekunki-forum.pl/t472-czy-warto-pracowac-jako-opiekunka-osob-starszych-w-polscea.html.
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zdecydowana większość mieściła się jednak w przedziale od 5 zł do 10 zł za godzinę.
Oznacza to, że stawki prywatnych opiekunów zazwyczaj są niższe niż stawki
jednostkowe za usługi opiekuńcze realizowane przez OPS.
Przyczyną niskich stawek w dużej mierze jest zapewne częsty brak
opodatkowania tego rodzaju usług. Wśród ogłoszeń zamieszczanych w portalach
internetowych tylko jedna trzecia (głównie od firm) zawierała adnotację, iż praca
będzie realizowana w ramach umowy zlecenia lub innej legalnej formy
zatrudnienia.
Analizując ogłoszenia dla opiekunów/ek osób starszych w Polsce można
zauważyć, że w przeciwieństwie do ofert zagranicznych – zdecydowana większość
(70%) z nich nie wymaga wspólnego zamieszkania z podopiecznym (oczekiwano
tego tylko w 5 ofertach). Nadawcy ogłoszeń nie zawsze jasno precyzowali swoje
wymagania odnośnie czasu pracy, poszukiwani byli zarówno opiekunowie/ki na
kilka godzin dziennie (10 ofert), jak i ci pracujący w pełnym wymiarze godzin (8).
W mniej więcej połowie ofert szczegółowo sprecyzowano zakres obowiązków,
które należałyby do opiekuna. W większości z nich oczekiwano opieki nad osobą
starszą – w niektórych przypadkach pomocy przy zabiegach higienicznych, przy
podawaniu leków i obserwacji stanu zdrowia pacjenta – oraz prowadzenia
gospodarstwa domowego (przygotowywania posiłków, prania, prasowania,
sprzątania). Czasem pojawiały się też wymagania dotyczące załatwiania różnego
rodzaju rzeczy dla podopiecznego – takich jak wizyta u lekarza, w urzędzie i na
poczcie, odbiór recept, chodzenie po zakupy. W czterech przypadkach pojawiła się
także wyraźna sugestia, by zadbać o samopoczucie podopiecznego poprzez:
zapewnienie mu towarzystwa (w jednym przypadku nadawca pisał wręcz: „Starszy
Pan wykonuje wszystkie czynności sam. Praca polega na dotrzymywaniu towarzystwa
osobie starszej.”) czy organizowanie czasu wolnego („animowanie i aktywizowanie
podopiecznej. Od opiekunki oczekuję (…) wiedzy i pomysłu na stałe utrzymywanie
zdrowia psychofizycznego podopiecznej”). W jednym przypadku wymagano
odpowiednich kwalifikacji do tego, by zapewnić choremu rehabilitację.
Niemniej istotne z punktu widzenia niniejszego raportu wydają się kryteria,
którymi kierują się osoby wybierające opiekuna/kę dla osoby starszej. Jedna trzecia
ogłoszeń zawierała adnotację, iż konieczne/mile widziane jest doświadczenie
i/lub referencje. Posiadanie kwalifikacji medycznych czy ukończone szkolenie dla
opiekunów seniorów – nie miało już takiego znaczenia. Wzmianki o nich pojawiły się
tylko w 3 ofertach. Rzadko wymagano również posiadania prawa jazdy (2 oferty).
Sporadycznie zdarzało się, iż oczekiwano opiekuna/ki w określonym wieku – w 3
trzech przypadkach poszukiwano osób młodych (szukano „studentek” lub „osoby w
wieku 22–32 lata”), a w jednym – w średnim wieku (30–55 lat). Znacznie częściej
precyzowano swoje oczekiwania względem płci opiekuna/ki (choć ponad połowa
nadawców ofert tego nie czyniła). Tylko w jednym ogłoszeniu poszukiwano mężczyzny
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(tytuł ogłoszenia brzmiał: „Mężczyzna do pomocy przy osobie niepełnosprawnej”).
W dziewięciu przypadkach oczekiwano jednak, że zajęcie to jest kierowane do
kobiet (zarówno w przypadku, gdy podopiecznym była inna kobieta, jak i mężczyzna).
Pisano o tym wprost np. „Potrzebna Pani do opieki nad osobą poruszającą się na
wózku” lub oczekiwanie to wynikało w sposób mniej bezpośredni (np. szukano
studentki, a nie studenta). Wyniki te pokazują, że nadal sprawowanie funkcji
opiekuńczych jest silnie przypisywane kobietom i mocno zakorzenione
w tradycyjnym podziale ról płciowych. Spośród wymienionych różnych kryteriów
najczęściej jednak w ogłoszeniach dotyczących pracy w Polsce (43,5%) poszukiwano
określonych cech osobowości. Wśród najczęściej wymienianych grup cech
pojawiały się:
a) cechy podkreślające wagę i odpowiedzialność opieki nad seniorem (m.in.
zaangażowanie, rzetelność, bycie osobą godną zaufania, uczciwość, cierpliwość,
odporność na stres),
b) cechy akcentujące łatwość zawiązywania i utrzymywania kontaktu
z innymi (m.in. pogodne usposobienie, pozytywne nastawienie, łatwość
w komunikowaniu się, kontaktowość, pomysłowość w organizowaniu czasu wolnego),
Wśród innych wymagań znalazły się także takie jak sympatia dla zwierząt,
umiejętności kucharskie, unikanie alkoholu czy siła fizyczna.
Cechy te odsyłają pośrednio do roli, jaką odgrywa opiekun/ka osoby starszej –
podkreślanie komunikatywności i pogody ducha może wskazywać, że ma on/a on
również dbać o dobrostan podopiecznego. Z kolei akcentowanie cech takich jak
odpowiedzialność czy zaangażowanie wydaje się wynikać z tego jakie lęki towarzyszą
osobie zatrudniającej opiekuna/kę (obawy, że nie będzie się wystarczająco dobrze
troszczył o seniora).
Bardzo niewiele miejsca w ogłoszeniach poświęcano samym podopiecznym.
Rzadko podawano dokładny wiek (zazwyczaj używano raczej określeń typu „starsza
pani”, „osoba w podeszłym wieku”), nieco częściej określano płeć osoby, której
miała zostać udzielana pomoc (w 10 ogłoszeniach informacja ta nie była
sprecyzowana, w 8 – była to kobieta, 4 – mężczyzna, a w 1 przypadku – starsze
małżeństwo). Połowa ogłoszeń precyzowała także sytuację zdrowotną pacjenta – tylko
w dwóch przypadkach były to osoby dość samodzielne, choć starsze. Za
pośrednictwem Internetu poszukiwano przede wszystkim opieki do osób dość
mocno schorowanych: dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku,
po udarze, leżących i mających demencję starczą. Wyniki te mogą wskazywać na
fakt, iż Wielkopolanie decydują się na zatrudnienie płatnej opieki dopiero
w sytuacji, gdy sytuacja zdrowotna pacjenta jest trudna i sami (czy razem
z innymi członkami rodziny) nie są w stanie już jej sprostać m.in. ze względu na
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konieczność pracy zawodowej (na to wskazywałyby godziny pracy podawane
w ogłoszeniach np. 8 do 16 czy 9 do 17).
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6. Analiza indywidualnych wywiadów pogłębionych z seniorami
i członkami ich rodzin z subregionu kaliskiego
Indywidualne wywiady pogłębione przeprowadzono z rodzinami seniorów
i osobami starszymi, które miały od 66 do 92 lat, a ich stan zdrowia był bardzo różny.
Rozmawiano z osobami, które mimo podeszłego wieku, wielu chorób
i przebytych operacji były całkiem samodzielne, jak i z członkami rodzin osób leżących.
W badanej próbie znalazła się zarówno seniorka, która korzysta z usług opiekuńczych
z ośrodka pomocy społecznej, jak i taka, która ma prywatną opiekunkę, osoby starsze
mieszkające z rodziną, ale też samotnie, do których przyjeżdżano, by pomóc
w codziennych czynnościach.
OBSZARY WSPARCIA DLA SENIORÓW – RODZAJE POTRZEBNYCH USŁUG
Mimo niewielkiej próby badawczej, bardzo wyraźnie zarysowały się obszary,
w których seniorzy najczęściej potrzebują pomocy od opiekunów. Co ważne, zwykle
kolejność zapotrzebowania na tę pomoc była identyczna. Wydaje się, że seniorów
można podzielić na trzy grupy w zależności od usług, które są im najbardziej
potrzebne.
1) Stosunkowo najwcześniej seniorzy przyznawali, że trudności sprawiają im duże,
ciężkie prace domowe takie jak malowanie mieszkania, mycie okien, pranie
i wieszanie firan, trzepanie dywanów, przynoszenie węgla i palenie w piecu.
Równolegle pojawiały się zwykle problemy z załatwianiem różnych spraw poza
domem (np. z robieniem zakupów na cały tydzień, dojazdami do lekarza i apteki, do
kościoła czy na cmentarz). Choć niektórzy jeszcze w wieku ponad siedemdziesięciu
lat deklarowali, że prowadzą samochód, dla większości podeszły wiek oznaczał
znaczne ograniczenie ich mobilności. Kluczowego znaczenia nabierał w tym
kontekście dostęp i chęć członków rodziny czy opiekunów, by seniora gdzieś zawieźć.
Sytuacja ta odbijała się mocno na zaspokajaniu społecznych potrzeb osób
starszych – skutkiem zmniejszonej mobilności była mniejsza liczba spotkań z innymi.
W takiej sytuacji opiekun czy członek rodziny traktowany był trochę jako „okno
na świat”, pośrednik, a zarazem kompan, który przynosi informacje
i ploteczki o tym, „co się dzieje w mieście”. Osoby, które mieszczą się w tej grupie
nadal jednak bardzo dobrze radzą sobie z codziennymi obowiązkami
(przygotowywaniem posiłków, odkurzaniem, małymi zakupami itd.), dlatego zwykle
uznaje się, że nie potrzebują większego wsparcia.
Ta grupa seniorów jest najliczniejsza, obejmuje zwykle młodszych,
siedemdziesięcioletnich emerytów (choć oczywiście zdarzają się starsi, cieszący się
dobrym stanem zdrowia). Usługi, które mogłyby być do nich kierowane to przede
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wszystkim: (a) pomoc w ciężkich pracach domowych, (b) transport (do lekarza,
na cmentarz, ale też np. do klubu seniora), (c) dotrzymywanie towarzystwa.
Specyfika tych usług powoduje jednak, iż traktuje się je jako dodatkowe, takie które
można spróbować rozwiązać w inny sposób albo po prostu ograniczyć. Sytuacja jest
więc dość paradoksalna – mimo istnienia zapotrzebowania na wsparcie w wyżej
wymienionych obszarach, to jednak na tym etapie rzadko myśli się o uzyskaniu
pomocy kogoś z zewnątrz. Zwykle uznaje się wówczas, że wystarczający jest
regularny kontakt z członkami rodziny, którzy zabezpieczają wszystkie podstawowe
potrzeby np. przyniesienie ciężkich zakupów, zawiezienie do lekarza czy wizytę kilka
razy w tygodniu. Wnikliwsza analiza odpowiedzi respondentów pokazuje jednak, że
wielu seniorów z radością powitałyby pełniejsze realizowanie tych potrzeb,
zwłaszcza towarzyskich. W odpowiedziach badanych dotyczących tego, co mogłaby
(lub już robi) ewentualna osoba do pomocy, kilkukrotnie odpowiadano, że opiekun/ka
pod pretekstem zrobienia cięższych zakupów czy mycia okien ma po prostu
porozmawiać, opowiedzieć przy kawie o tym co się dzieje w miasteczku czy wsi.
Ona [koleżanka] właśnie ma taką panią, taką opiekunkę [z OPS], która przychodzi do niej na godzinę.
Bardzo dobrze ze sobą żyją, bardzo dobrze, one sobie razem kawę wypiją, herbatkę, razem sobie
zjedzą co tam mają. Ta pani jej robi zakupy, opłaty jej porobi, no także bardzo jest zadowolona z tej
pani. (…) One mają taki wspólny język ze sobą, tak sobie pogadają, a to sobie ugotować, a co dzisiaj
zrobimy, a co na jutro, co jutro mam jej kupić. No naprawdę bardzo fajna pani. Jak ja tam zajdę to jest
taka miła Pani i tak naprawdę. Także ona jej tak zaufała i one się naprawdę dogadują.
To nawet tutaj nie chodzi tyle o tą pomoc co o takie towarzystwo.
Tak bo ta moja znajoma bardzo lubi wiedzieć wszystko co się dzieje w świecie, więc ona tak nie
potrzebuje takiej wielkiej pomocy w domu, bo jej tam dzieci zrobią, co ona potrzebuje, tylko ona
potrzebuje dużo mieć kogoś takiego do towarzystwa. [IDI1, K76]
U mamy, to tam mama nie jest tam wymagająca, żeby tam. No lubi se pogadać, kawkę wypić. [IDI2,
K54 – córka K85]
Nie ma tam jakieś wielkiej pracy no to posiedzimy, zrobię herbatę czy kawę i posiedzimy,
porozmawiamy. Przynajmniej troszeczkę też ja mam jakiegoś urozmaicenia. [IDI5, K76 OPS]

W podobny sposób – jako pożądane, ale nie niezbędne, traktowane są niektóre ciężkie
prace domowe np. częstość mycia okien czy firanek.
[Opowiada o tym jak jest teraz] A jakbym już coś potrzebowała, nieraz firany zawiesić, a jak mam dzień,
że nieraz mi się w głowie kręci, ciśnienie coś nie tak, no to córka przyjedzie i firany założy. Okna myję
do tej pory jeszcze sama, jeszcze nie potrzebuję pomocy do okien.(…) [W innej części wywiadu
opowiada co by było, gdyby miała opiekunkę] Przede wszystkim bardzo lubię mieć okna czyste. To by
musiała co miesiąc umyć okna. No i firany, żeby mi prała. Bo lubię mieć umyte okna i firanki. [IDI1, K76]

Również kwestie transportowe zwykle są realizowane przez członków rodziny lub
opiekunów z OPS, ale czasem przydałaby się tutaj dodatkowa pomoc.
Tak tego mówiłam, że muszę iść na prawo jazdy, bo chociaż bym se z nią do kościoła ją zawiozła i na
cmentarz, bo potem ciągle się trzeba komuś mówić: a dalej, bo babcię trzeba zawieźć, nie? [IDI2, K54
– córka K85]
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Muszę zgłosić się do Klubu Seniora tam ma być jakiś dzień kobiet i dzień mężczyzn. (…) Ja mówię tak
tylko, że to jest o drugiej, a ja o drugiej autobusu nie mam, tylko jest o wpół do pierwszej, ale… „To ja
panią zawiozę”. A z powrotem to już tam już tam autobusy są, bo „J”-ki jadą no. [IDI5, K76 OPS]

Na tym etapie potrzeby te nie stanowią zagrożenia dla codziennego
funkcjonowania, ale podnoszą jego komfort. Tym, co powstrzymuje starszych ludzi
przed zatrudnieniem osoby do pomocy są często bariery finansowe (konieczność
płacenia za to, co traktuje się jako „zbytek”, coś bez czego można się obyć) i niechęć
do urażenia uczuć członków rodziny (obawiano się czy zatrudnienie osoby do
pomocy w ich sytuacji nie zostałoby odebrane jako niepotrzebne tracenie pieniędzy)
czy narażania ich na dodatkowy wysiłek i poświęcenie większej ilości wolnego
czasu.
[o możliwej reakcji dzieci na zatrudnienie opiekunki] Może by pomyśleli sobie, po co masz płacić, no to
my przyjdziemy i zrobimy. Może tak, nie wiem. [IDI1, K76]
[zapytana o to czy dzieci pomagają jej w niektórych obowiązkach np. w myciu okien] No nie, ona nie
ma czasu, dwójka dzieci i mąż przyjeżdża o wpół do piątek z pracy. I ona ma taką pracę, że (…) no nie
ma czasu. Syn jest radcą prawnym, to pani sobie wyobraża ile ma pracy, nie? [IDI7, K66]

2) Drugą grupę stanowią osoby starsze, które potrzebują pomocy nie tylko
okazjonalnej, ale codziennej. Do tego grona powinny być kierowane nie tylko usługi
wymienione wcześniej, ale także wszelka pomoc dotycząca prowadzenia domu.
Bez wsparcia rodziny, sąsiadów czy opiekunów seniorzy ci mogliby mieć już problem
z wykonywaniem podstawowych czynności domowych, takich jak pranie, prasowanie,
przygotowanie ciepłego posiłku każdego dnia, a więc także wówczas gdy źle się czują
czy niedawno przeszli operację. Regularny kontakt z innymi jest niezbędny już nie tylko
dlatego, by zaspokoić potrzeby towarzyskie, ale również po to, by przez rozmowy
ćwiczyć pamięć seniorów, obserwować stan zdrowia czy w razie czego wezwać pomoc
lekarską. Wydaje się, że sporą barierą przed przyjęciem pomocy na tym etapie
życia jest przyznanie, iż nie jest się już samodzielnym. Często opowiadano więc
o osobach starszych, które mimo podeszłego wieku chcą sobie i innym udowodnić, że
nadal mogą sami wykonywać prozaiczne obowiązki domowe, nadal są
samowystarczalni. Mimo pewnych problemów z wykonywaniem prac domowych
seniorzy z tej grupy są jednak w stanie sami dbać o higienę czy sami się ubierać.
Kiedyś tam babcia sobie sama przyniosła [węgiel do pieca] no to trochę hałasu musiałam narobić.
Babcia 92 lata ma, no to już nie będzie kurczę … Babcia tak myśli, że jest młoda. (…) [w innym miejscu
wywiadu] Ale babcia… tata to tam czasami mówi, że babci by się przydał taki wózek inwalidzki na prąd,
a babcia mówi: „co? dla mnie? ja jestem młoda”. I nic nie chce. [IDI3, K23 – wnuczka K92]
Pranie, ona powiesza pranie…(…) Ja nawet nie zdążę, nieraz bym chciała sama, bo mówię już, że ona
już takiego płynu tak nie włoży, tak wiesz, że tak to pranie nieraz… (…) [w innym miejscu wywiadu]
Żeby my jej nie kazali, bo ona jeszcze do dzisiaj tym rowerem. Gdybyśmy my jej nie zabronili, to ona by
jeszcze do dzisiaj rowerem jeździła. Nie może tego odżałować, że no, że nas usłuchała, bo mówi, jak
dłuższy czas to by nie wsiadała, nie. Nie może odżałować tego, bo do kościoła by se chociaż tym
deptakiem jechała, nie. [IDI2, K54 – córka K85]
[Po operacji] Ja sobie na wózku to odkurzacz wózkiem nogą odpychałam i odkurzałam, i cieszyłam się,
że ja sobie coś sama zrobię.[IDI5, K76, OPS]
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3) W trzeciej grupie znajdują się osoby leżące, w zaawansowanym stadium
choroby lub bezpośrednio po operacji. Nie są one w stanie same wykonywać
jakichkolwiek czynności – rodzina, sąsiedzi czy opiekunowie odpowiedzialni są więc
nie tylko za codzienne obowiązki domowe, ale także zabiegi pielęgnacyjne,
higieniczne i zdrowotne (np. podawanie leków, czasem nawet zastrzyków). Jak
zaznaczali opiekunowie takich osób – zajmowanie się podopiecznym w takim stanie
jest niezwykle wyczerpujące zarówno fizycznie, psychicznie, jak i organizacyjnie
(zapewnienie choremu nieustannej opieki, również na czas wyjazdów i delegacji
z pracy). W tym przypadku panowało największe przyzwolenie społeczne na
zwrócenie się o pomoc w opiece przez członków rodziny.
Podsumowując, badania pokazały, że wśród seniorów istnieje zapotrzebowanie
na szereg różnego typu usług, które pozwolą im na codzienne funkcjonowanie. Warto
jednak podkreślić jak ważną rolę pełni dla osób starszych nie tylko
zabezpieczenie ich potrzeb funkcjonalnych (przyniesienie zakupów, wykupienie
lekarstw w aptece, wypranie ubrania itd.), ale też psychospołecznych (towarzystwo,
rozmowa).
POMOC RODZINY, SĄSIADÓW
ZATRUDNIENIA OPIEKUNKI

I

OSÓB

NIEZNAJOMYCH

–

BARIERY

Badanie w subregionie kaliskim potwierdziło wnioski płynące z ogólnopolskich
analiz dotyczących rodzinnego charakteru sprawowania opieki nad osobami
starszymi.
Ktoś się ma kim… zawsze się przeważnie dzieci opiekują, nie ma takiego czegoś, żeby tam ktoś
przychodził, to tu nie ma. [opowiada o swoich sąsiadach w małym mieście] [IDI2, K54 – córka K85]

Seniorzy otrzymują pomoc przede wszystkim od swoich dzieci oraz wnuków, rzadko
– od rodzeństwa, które zwykle też już ma problemy zdrowotne. To rodzina przejmuje
zwykle większość obowiązków – pomaga w prowadzeniu domu, zawozi do lekarza czy
w inne miejsca, a w chorobie – dba o higienę rodzica czy dziadka. Zadanie to było
nieco łatwiejsze w przypadku rodzin wielopokoleniowych i wspólnego mieszkania,
toteż w wielu przypadkach decydowano się na wprowadzenie do starszego rodzica lub
zabranie go do siebie.
Bardzo to przeżyłam [śmierć rodziców], bo przeprowadziłam się po prostu do nich, bo oni nie chcieli
przyjść tutaj, bo to starsi ludzie, powyżej osiemdziesiątki i dlatego też byłam tam [IDI7, K66]
No ja się nim [ojcem] opiekuję tak od 10 lat, kiedy zamieszkał wspólnie ze mną i z moim mężem. [IDI4,
K44 córka – M74]

Mieszkanie wspólnie z rodzicem czy dziadkami było zazwyczaj ściśle powiązane
z tym, że spoczywa na nich głównym ciężar opieki nad seniorem i to oni mają
najważniejszy głos we wszystkich kwestiach jej dotyczącej. W takim przypadku
pozostali członkowie rodziny pomagali jedynie okazjonalnie, a często ich wizyty były
raczej towarzyskie.
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Zdecydowanie ja najwięcej [opiekuję się mamą], skoro mama u mnie mieszka to wiadomo, że najwięcej
ja. Brat bardzo rzadko pomaga. [IDI6 K50, córka – K75]
Siostra, nie, to ona co czwartek i co niedzielę jest, nie, przyjeżdża.
Ale w takim sensie pomocy, czy po prostu tak towarzysko?
Tak, no to to odwiedziny, nie, towarzysko. Jako pomoc to nie. [IDI2, K54 – córka K85]

Dużo oczywiście zależało również od stosunków panujących w danej rodzinie. Jedna
z respondentek była przekonana, że w razie pogorszenia stanu ojca może liczyć na
innych członków rodziny.
A nie ma takiego przekonania, że skoro Pani mieszka z ojcem to jest pani obowiązek?
Pewnie tak. Skoro go przyjęłam. Trudno mi powiedzieć czy oni tak myślą, bo na razie nikt mi tego
wprost nie powiedział. Raczej uważam, że na dzień dzisiejszy mogę liczyć na pomoc. I nikt mi nie
powiedział, że to tylko i wyłącznie mój obowiązek. Myślę, że mam fajną rodzinę. [IDI4, K44 córka – M74]

Co ważne, wydaje się, że w wielu rodzinach – zwłaszcza tych o niezbyt wysokim
statusie społecznym, w mniejszych miejscowościach – bardzo silne jest przekonanie
o tym, że opiekę nad seniorem sprawuje przede wszystkim ta osoba, która jest
głównym spadkobiercą. W myśleniu wielu rodzin uznawano to za naturalne
i sprawiedliwe, by główny ciężar opieki nad osobą starszą spoczywał na osobie
dziedziczącej dom. Nie oznacza to jednak automatycznie jakiejś interesowności
w pełnieniu obowiązków – raczej uznawano to za oczywistą kolej rzeczy, której ciężar
jednak czasami się odczuwa.
Ja jadę po obiad i babci tam obiad, potem trochę tam sprzątnąć mieszkanie. Bo oczywiście babcia mi
przypisała mieszkanie, no to wnuczka musi się trochę zaopiekować. [w innym miejscu] Mama z tatą to
tak trochę. Więcej to na mnie spada. [w innym miejscu] Ja tak nie robię, że wzdycham ciężko, że muszę
jej ten obiad zawieźć tylko dla mnie to jest przyjemność, że można. [IDI3, K23 – wnuczka K92,
bezrobotna, małe miasto] [mieszka z rodziną w domu matki] Tak, tak musi się do końca życia wywiązać
z tego [śmiech] z obowiązku, nie, przy mamie i przy babci.
A to jest takie odczuwalne, że jako taki ciężar?
Znaczy wiesz co u mnie to tak. Ja tam naj… do końca życia to tak sobie będę ten, że zawsze powinno
się mieszkać samemu. [IDI2, K54 – córka K85, małe miasto, krawcowa]

Takie myślenie nie ujawniło się natomiast w przypadku dość zamożnych rodzin
z dużych miast – być może wynika to z odmiennej sytuacji materialnej i innego
środowiska społecznego. Tutaj to często dzieci miały lepsze wykształcenie i były
bardziej zamożne od swoich rodziców (badano rodziny, w których dzieci i ich rodziny
były prawnikami, lekarzami i informatykami), dlatego kwestia dziedziczenia nie miała
tak istotnego znaczenia. ”Tutaj kwestia majątku to raczej nie” – jak podsumowała jedna
z respondentek z Ostrowa Wielkopolskiego z wyższym wykształceniem – „Ojciec
mieszka u mnie, a nie ja u ojca.” [IDI6 K50, córka – K75].
Różnice pomiędzy bardziej i mniej zamożnymi rodzinami nie zarysowały się
jednak w przypadku tradycyjnego myślenia o roli kobiet i podziale obowiązków.
To przede wszystkim córki i wnuczki przejmowały główny ciężar opieki nad seniorami.
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W niektórych przypadkach mężczyźni bardzo słabo angażowali się w opiekę nad chorą
matką czy ojcem, w innych – ich pomoc ograniczała się do obowiązków uznawanych
za „męskie”, takich jak drobne naprawy w domu, malowanie czy napalenie w piecu.
To mogę tylko poprosić brata, ale ta pomoc jest znikoma, bo on też ma swoje sprawy. Tak naprawdę
mało mam tej pomocy. [IDI6 K50, córka – K75]
Ja mam brata, ale mieszka w Krotoszynie, także no. Ale szczerze mówiąc, mnie by brat za dużo nie
pomógł, bo to trzeba pomóc się umyć, przebrać, tu mężczyzna to nie za bardzo. Także tu pracowałam
i tu mieszkałam i tak już zostało. (…) Ja wiem o tym, że ja bym nie miała tam żadnej pomocy gdzie tam,
a brat mężczyzna to jest …. [IDI5, K76 OPS]
Dobrze, teraz chciałabym zapytać czy jeszcze ktoś oprócz Pani pomaga babci [to matka ojca]
w tych różnych czynnościach, o których tutaj mówiliśmy?
No nieraz tak, czy zimą, czy jak były takie lekkie mrozy to tata jechał palić w piecu, nie. [IDI3, K23 –
wnuczka K92]

Charakterystyczne, że jedna z seniorek rozważając to, kto by jej pomagał, gdyby
pogorszył się jej stan zdrowia, automatycznie pomyślała o córce, mimo tego, że syn
również mieszka w tej samej miejscowości i pomagał jej w malowaniu czy przy
drobnych domowych naprawach.
No więc, no nie wiadomo jakby to było. Bo nieraz jest taka sytuacja, że córka by nie mogła się zwolnić
z pracy i opiekować się mną, bo pracuje. [IDI1, K76]

Tak silnie zakorzenione przypisanie funkcji opiekuńczych do kobiet ma olbrzymie
znaczenie przy kwestii oczekiwań i kryteriów wyboru opiekuna/ki, o czym będzie
jeszcze mowa.
Podobnie jak wskazywały ogólnopolskie badania CBOS (2012), również
w regionie kaliskim oprócz rodziny seniorom pomagali sąsiedzi. Ich wsparcie
stanowiło zazwyczaj niezwykle przydatne uzupełnienie opieki rodziny lub –
w przypadku osób samotnych – usług opiekuńczych z ośrodka pomocy społecznej.
Szczególnie przydatna była ich pomoc w sytuacjach kryzysowych (np. gdy wszyscy
domownicy muszą wyjechać) czy nagłych.
No a sąsiadka moja, jak były dni i były nieraz takie noce, że potrzebowałam pomocy, no to dzwoniłam
do mojej sąsiadki, bo ona mi powiedziała, że jak potrzebuję coś w nocy, coś by się stało, to ona jest na
miejscu, a dzieci są daleko. [IDI1, K76]
(…) jakby nie było nikogo tu w pobliżu, by gdzieś się wyjechało i by musiało (…) to tak raczej sąsiedzi,
nie. U nas tak nauczeni, że sąsiedzi sąsiadom pomagają, nie, to takie coś jedynie, nie. (…) To tam, to
tutaj najbliższych sąsiadów zawsze się, nie, prosi, żeby pomogli, albo gdzieś coś zawieźli, albo coś to
tam zawsze, to tak jest na, na takiej zasadzie jedynie, nie. [IDI2, K54 – córka K85]

Zwłaszcza w mniejszych miejscowościach bardzo chwalono zaangażowanie
i wzajemną troskę o sąsiadów.
U nas jest tak, że sąsiedzi się sąsiadami interesują i sami proponują, nie. Pojadę to tam kupię, nie. To
niech Pani jak tu obok mieszkała też sama to też zawsze się jej kupywało to tam ten, to ona sama nieraz
dzwoniła, żeby jej kupić albo się szło pytać, czy coś kupić, nie. Także u nas tutaj tak jest bardziej tak,
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że jesteśmy zżyci, że jeden drugiemu to się pyta, czy coś kupić, nie, także tu to tak, aby sąsiedzi, nie.
[IDI2, K54 – córka K85]
My teraz tu jesteśmy wszystkie mieszkanki, to wszyscy jesteśmy emeryci. No więc tu koleżanka zaraz
z przeciwka. No właśnie państwo na dole, ona to przynosiły obiady, to tu przychodziła sąsiadka.
Wprawdzie ona jest po wylewie, ona za dużo nie mogła zrobić, ale się bardzo starała. Bo przecież ja
leżałam 9 tygodni, mi nie wolno było wstawać, no to począwszy od podsuwacza… (…) Ja mówię
naprawdę mi bardzo dużo tu i koleżanki i czy pranie na dwór wynieść jak tak latem to pani z dołu to albo
jej córka. Niech pani się nie rusza, niech pani nie wychodzi, zadzwonić – dały mi numer komórki, żeby
ktoś wyniesie, przyniesie. [IDI5, K76 OPS]

W stosunku do wynajęcia osoby do opieki – czy to prywatnej, czy
z ośrodka pomocy społecznej – prezentowano zazwyczaj duże zastrzeżenia.
Przeprowadzone wywiady pozwalają zidentyfikować szereg trudności, które sprawiają,
że wiele osób nie decyduje się na zatrudnienie opiekuna.
1) Po pierwsze, silnie zakorzenione poczucie, że to rodzina powinna się
zajmować seniorem powoduje, że pomysł, by zlecić komuś wykonywanie choć
niektórych zadań związanych z opieką, nie jest w ogóle brany pod uwagę. Zatrudnienie
kogoś do pomocy traktowane jest jako ostateczność – rozumie się ją jednak rozmaicie.
Uznaje się, że otoczony domownikami senior będzie się lepiej czuł w domu niż
wśród obcych ludzi – potępiano więc np. oddawanie dziadków czy rodziców do domu
seniora.
Dla babci to jest lepiej rodzina. Nie że wyjazd do Baszkowa jak to niektórzy wywożą …
Ale w jakim sensie do Baszkowa, może coś Pani więcej powiedzieć? [w Baszkowie mieści się dom
pomocy społecznej]
Że nie ma już litości nad babcią … tylko niektórzy to starszych tak na bok odsuwają. [IDI3 K23 – wnuczka
K92]

W potocznym myśleniu przyjmowano również, że rodzina gwarantuje
zaangażowanie w sprawowaną opiekę, tymczasem opiekunki mogły nie być
wystarczające empatyczne odnośnie potrzeb podopiecznych. Co ciekawe,
zdecydowana większość respondentów jeśli miała do czynienia lub słyszała coś
od znajomych o opiekunkach z ośrodka pomocy społecznej, były to
w większości pozytywne opinie. Tylko jedna z respondentek, która pracowała przez
kilka miesięcy jako wolontariuszka w PCK w Krotoszynie, wspominała, że nie
wszystkie opiekunki wykazywały zaangażowanie lub po prostu miały zbyt mało czasu,
a za dużo pracy, by je wykazać. Lęk przed powierzeniem rodzica czy dziadka obcej
opiekunce wynikał raczej nie z własnych złych doświadczeń czy opinii znajomych, ale
czerpał z historii medialnych, przedstawiających bezdusznych opiekunów czy
pielęgniarki.
No słyszy się nie, że tak właśnie robią, że przyjdą, aby żeby odbębnić i za dużo nie zrobić, aby wiesz
posiedzieć, posiedzieć, swoje godziny mieć. Też tak gdzieś słyszałam, że tak właśnie, że swoje godziny
sobie tylko posiedzieć i tylko wiesz pookręcać się i też tak nieraz. Bo to w telewizji przeważnie tam te
takie tam opowiadają. To tam, tu ja nie mam styczności z takimi rzeczami. [IDI2, K54 – córka K85]
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To wszystko zależy od człowieka. Bo są ludzie, którzy naprawdę są uczciwi i dobrzy, ale są też… Dużo
się słyszy czy widzi w telewizji… jak nieraz różne są komentarze co się dzieje. [IDI7, K66]

2) Po drugie, zatrudnienie opiekuna wiąże się z obdarzeniem obcej osoby
olbrzymim zaufaniem, wpuszczeniem jej do własnego domu, a więc przestrzeni
dość intymnej. Nie wszyscy respondenci byli na to gotowi, nawet jeśli podczas
wywiadu śmiali się, że z ich domu nie ma czego ukraść. To z tego powodu ewentualne
poszukiwania opiekuna rozpoczynano by od osób znajomych czy chociażby
poleconych. Większość badanych przyznawała, że odczuwałaby dyskomfort dając
komuś klucze do mieszkania czy dowód osobisty, w mniejszym stopniu – pieniądze
(zwłaszcza gdy nie była to duża suma). Respondentka już korzystająca z usług
prywatnej opiekunki przyznawała, że zleca jej tylko opiekę nad leżącą seniorką i prace
domowe, nie powierza jej natomiast zadań związanych z załatwianiem różnych spraw
czy nawet zakupami – „jednak takich rzeczy wolałabym nikomu nie zlecać” [IDI6, K50
– córka K75].
Wyniki te sugerują, że choć usługi polegające na załatwianiu różnego
rodzaju zleceń dla seniorów i ich rodzin mogłoby okazać się przydatne (np.
opłacanie rachunków w banku, odbiór emerytury itd.), to jednak w praktyce
okazywało się, że na takie zaufanie trzeba sobie zapracować. Mogłyby one
stanowić usługę dodatkową jedynie wówczas, gdy opiekun jest dobrze znany
seniorowi i jego rodzinie.
To znaczy myślę, że dowód osobisty nie. Ewentualnie pieniądze. (…) Klucze do mieszkania, no myślę
jeśli byłaby to taka w miarę zaufana osoba to pewnie. Inaczej by nie dostała, nie. [w dalszej części
wywiadu] Tylko po prostu chodzi też o kwestie zaufania. wiadomo, że jak kogoś nie znam no to jest
ograniczone zaufanie, a jednak pod opiekę nie daje się rzeczy tylko człowieka, który czuje, myśli, ma
uczucia i dlatego myślę, że taki wybór tutaj jest, tym bym się kierowała. Wiadomo, że jak wezmę kogoś
z polecenia to też może być osoba obca. Więc tutaj jakiś uprzedzeń bym nie miała, skoro ktoś z kręgu
moich znajomych wystawia komuś referencje. [IDI6, K50 – córka K75]

3) Innym problem wiązał się ze sferą intymności, do której często krępowano by
dopuścić osoby obce. Jedna z respondentek opowiadała, że jej mama przez cały
czas, gdy musiała leżeć w końcowej fazie choroby nowotworowej, wstydziła się, by
zabiegi higieniczne wykonywał ktoś inny niż ona, jej córka. Podobne przypuszczenia
wysuwali także inni respondenci.
Moja mama do końca się wstydziła. Już takie jesteśmy, że… mówi: dziecko, niech oni idą sobie, ty mi
zrób i jakoś tego...[IDI7, K66]
No zawsze osoba starsza bardziej do swojego ciągnie, nie. A jak ktoś obcy to już też niektóre te starsze
ludzie nie chcą obcej osoby, żeby tam wiesz ją coś robiła w domu czy przy niej coś. Mówię, jak jest
osoba leżąca to też trzeba i umyć i no to też, to też, nie za bardzo zadowoleni tacy starsi ludzie, nie, że
ktoś obcy się kręci po domu [IDI2, K54 – córka K85]

4) Czwartą, bardzo istotną barierą były obawy przed reakcjami rodziny czy
sąsiadów na zatrudnienie prywatnej opiekunki dla seniora. Wydaje się, że znacznie
większe przyzwolenie społeczne na ten krok panuje wśród osób z wyższym
wykształceniem, dla których praca zawodowa jest bardzo istotna. Tymczasem
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najostrzejszych reakcji w przypadku zlecenia choć części usług opiekuńczych przy
starszym rodzicu czy dziadku obawiały się osoby dziedziczące po nich. Problem „co
ludzie powiedzą?” rysował się tu w całej ostrości.
Nie, bo matka to by mnie chyba z rodziny wyklęli [śmiech].
Tak? Czyli jest takie coś, że np. że jakby została podjęta taka decyzji, że komuś zapłacimy, żeby
się opiekował mamą to…
No to by było, to by było niebezpiecznie [śmiech].
A dlaczego?
No bo przecież pretensje by mieli, że nie dosyć, że… mi wszystko zapisała to jeszcze opiekunkę, że nie
potrafię się nią zająć, że nie mam czasu do mamy, nie, dopiero by było. (…) [w dalszej części wywiadu]
Tak, że inni, no że inni, bo co inni powiedzą, nie, no wiesz jak to jest, nie. A bo to się mówi a co to, co
inni powiedzą, ciągle tak i to tak jest cały czas. [IDI2, K54 – córka K85]
A w przypadku Pani babci, gdyby zdecydowała się Pani kogoś zatrudnić albo Pani mama, to jak
Pani myśli jak zareagowaliby inni członkowie rodziny, sąsiedzi?
O to nie wiem, chyba by mnie wyrżnęli coś tak czuje. (…) Tak, że jestem wnuczką. Jak babcia mi
przypisywała mieszkanie to mówiła, że pewnie teraz będziesz chciała się wprowadzić i mnie na bruk
wywalisz, a ja mówię: babcia, babcię na bruk wywalić, niech babcia trochę pomyśli. (…) Przecież ja
babci nie wyrzucę. Niektórzy, to tam słyszałam w telewizji, czy radiu, że młodzi jak tam mają mieszkanie
to babcie gdzieś najlepiej wysłać. Myśli, że jest mądry, mieszkanie opłaci, czy remont zrobi
mieszkania… [IDI3, K23 – wnuczka K92]

Z kolei osoby starsze obawiały się, że gdyby sami zatrudnili kogoś do pomocy – dzieci
mogłyby odebrać jako sygnał, że nie dość dobrze radzą sobie z opieką nad nimi.
5) Kolejną barierą jest oczywiście bariera finansowa. Dla niektórych perspektywa
zatrudnienia kogoś do pomocy przy opiece nad seniorem wiązała się z poniesieniem
kosztów, których ich domowy budżet nie byłby w stanie udźwignąć. Z kolei dla innych
osób, posiadających nieco wyższe dochody, ale jeszcze dość samodzielnych – pomysł
zlecania komuś wykonania niektórych cięższych prac domowych wydaje się zbytnią
rozrzutnością. Wydaje się, że tego typu przekonanie panuje raczej w mniejszych
miejscowościach i w uboższych rodzinach.
6) Szóstą, już opisywaną trudnością, jest niechęć niektórych seniorów do
zatrudniania opiekuna. Wielu z nich traktuje to jako namacalny dowód tego, że są
niesamodzielni. Takie poczucie rodzi dyskomfort i próby pokazania sobie i innym, że
nadal jest się samowystarczalnym.
Opisane powyżej bariery pokazują, jak duży opór towarzyszy podjęciu
decyzji o zatrudnieniu opiekuna dla osoby starszej i z jak wieloma rozterkami
związana jest taka decyzja. Nie oznacza to jednak, iż w ogóle nie ma przyzwolenia
społecznego na zatrudnianie osób do pomocy przy chorych i starszych. Wydaje się
jednak, że w zależności od stopnia zamożności, wykształcenia oraz konkretnej
sytuacji, w innym miejscu stawia się granicę, od której dopuszcza się myśl
zlecenia komuś choć części usług opiekuńczych. Opiekowanie się starszymi
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rodzicami i dziadkami jest nadal obowiązującą normą społeczną, ale w zależności od
sytuacji przyznaje się prawo do odstąpienia od niej. Na potrzeby badania wyróżniono
następujące typy takich sytuacji:
1) Nawet osoby, które najsilniej sprzeciwiały się zatrudnianiu osoby do opieki nad
członkiem rodziny przyznawały, że często jest to jedyne wyjście w sytuacji, gdy
rodzic lub dziadek/babcia wymaga wykwalifikowanej pomocy. Za okoliczności
takie uznawano zwykle fazę, gdy osoba starsza musi leżeć, a podawanie
specjalistycznych leków (np. zmiana kroplówki, robienie zastrzyków) czy rehabilitacja
wymagają posiadania odpowiedniego doświadczenia i umiejętności pielęgniarskich.
Np. podawanie kroplówek, że jak już by było tak tragicznie, że podawano by kroplówki, to lepiej, żeby
pielęgniarka. Że np. żeby wenflon wbić. [IDI3, K23 – wnuczka K92]
Wiesz, jak jest więcej osób to by się mówiło: tyle w domu, a jeszcze sobie opiekunkę wzięli, nie. To też
tak nieraz się mówi, nie, bo to różnie. To zależy w jakim też stanie jest ta osoba, nie, czy jest mocno
chorująca, czy potrzebuje tej pielęgniarki, bo nie każdy umie się opiekować, nie, to też trzeba na to
patrzeć, bo nie każdy się umie opiekować takimi starszymi ludźmi, nie. [IDI2, K54 – córka K85]

Wykwalifikowana pomoc ma jednak przede wszystkim uzupełnić, a nie zastąpić
opiekę rodziny czy stałego opiekuna z OPS. Celem takiej pomocy jest zapewnienie
wsparcia medycznego czy nauczenie rodziny czy stałego opiekuna jak fachowo
wykonywać określone czynności.
No przecież płaciłam o tej rehabilitantce, nie wiem jak to za godzinę to było chyba 30 złoty. No ale
trudno. (…)No przecież zawsze porównuje te moją A. [opiekunka z OPS], ona się przyglądała jak ze
mną postępowała rehabilitantka, to wiec jak jej nie było, to ona też jak już żeśmy uczyły mnie najpierw
chodzić po schodach, ona widziała jak tamta, to to chodziłyśmy obie, potem chodnikiem tam i z
powrotem. To na ławce sobie usiadłam, bo to już się ciepło zrobiło. Także ona już potem mnie trenowała
tak jak tamta. [IDI5, K76, OPS]
To też pod koniec pani przyszła, dwa dni, pani pomogła, nauczyła mnie zmieniać prześcieradło. Bo
jednak dużo rzeczy nie umiałam. Że do połowy, przewrócić tak, włożyć, do połowy, później w drugą
stronę. No właśnie o to chodziło. A ja się męczyłam i nie umiałam prześcieradła zmienić. [IDI7, K66]
Natomiast jest taka opieka długoterminowa i z takiej opieki korzystam. Moja mama ma codziennie, pięć
dni w tygodniu taką pielęgniarkę, która przychodzi ją umyć, zmienić ewentualnie opatrunek, podłączyć
kroplówkę, czy podać jakiś zastrzyk w razie potrzeby. To z takiej bezpłatnej opieki moja mama korzysta.
Ale to nie jest osoba, która przy niej siedzi. Ona wchodzi wykonuje jakąś czynność np. w ciągu 15 minut
i wychodzi. [IDI6, K50 – córka K75]

2) Inną sytuacją, gdy decydowano się na zlecenie części opieki osobie z ośrodka
pomocy społecznej czy prywatnej, to poczucie, że wyczerpało się już wszelkie inne
dostępne możliwości. Ta subiektywna granica była jednak różnie oceniana
w poszczególnych środowiskach społecznych. Wszyscy respondenci zgadzali się co
do tego, iż jak długo można, należy się starać, by to rodzina otaczała opieką starszego
rodzica czy dziadka. Wielu dopuszczało możliwość zatrudnienia kogoś, gdy ich praca
zawodowa kolidowałaby z opieką. O trudnościach związanych z godzeniem
obowiązków zawodowych z zajmowaniem się leżącą matką opowiadała respondentka
z Kalisza.
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Osoby posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe, zwykle z dużych
miast, nie brały jednak pod uwagę zwolnienia się z pracy, gdyby ich rodzice
wymagali stałej opieki. Tymczasem badani z niższym wykształceniem, z mniejszych
miejscowości, dla których praca zawodowa miała znacząco niższy priorytet (służyła
raczej zapewnieniu środków na życie niż stanowiła jego sens), rozważały taką opcję.
Bardzo wyraźnie widać to było na przykładzie rozważań o ewentualnym wprowadzeniu
bonu opiekuńczego (por. część 3.1) – osoby z pierwszej grupy przeznaczyłyby
go na opłacenie opiekunki z OPS lub prywatnej. Ci drudzy respondenci natomiast,
osobiście zajęliby się opieką, mimo że bon oznacza przerwę zawodową i możliwe
trudności powrotu do niej.
[reakcja na bon opiekuńczy] Wtedy ja bym mogła zrezygnować z pracy. No to tak mam tutaj tą firmę,
nie, i to też pewnie. No ale jak mówię, to ja. Ja bym na takie coś, jakby takie coś, coś tam nie ma
problemu. Nie zależy mi na tej pracy. (…) To wtedy ja. No bo tylko ja jedynie, bo młodzi nie zrezygnują
z pracy, nie, no bo to mama może żyć rok, może 5, może 10, nie wiadomo nie, a jak w tym czasie teraz
pozbyć się pracy to potem gdzie, gdzie potem dostanie, nie. Młodzież na pewno nie, a ja tam wiesz,
jeszcze jakoś o chlebie i o suchym chlebie, i o wodzie przeżyje. A młodzi to mają rodziny jeszcze
i kredyty na dom, nie, trzeba spłacić. [IDI2, K54 – córka K85, krawcowa]
[respondentka już otrzymywała świadczenia pielęgnacyjne za opiekę nad babcią w poprzednich latach,
ale utraciła je w wyniku reformy] Że tam co miesiąc i wszystko było opłacane, rentowe, lata pracy leciały,
wszystko było opłacone (…) No bo opiekowałabym się babcią i tak nagle straciła… bo należało się tym
osobom, które miały dzieci niepełnosprawne. A ci co mieli osobę starszą czy w podeszłym wieku to już
inne przepisy i się nie…(…) Chciałabym wrócić do tej dalszej opieki. (…) Najlepiej by było jak by te bony
weszły.[IDI3, K23 – wnuczka K92, bezrobotna, jest z wykształcenia pracownikiem socjalnym]
Jeśli bym oczywiście sama nie dawała rady, nie mogła jakoś sobie zorganizować w kwestii najbliższej
rodziny dyżurów przy tacie czy coś. To wtedy jak najbardziej [zatrudniłaby kogoś do opieki nad tatą].
(…) w trakcie tych godzin kiedy ja czy mój mąż, czy moje dzieci przebywamy w szkole i mamy jakieś
inne obowiązki i nie dałoby rady, żeby ktoś w tym domu był. [w dalszej części wywiadu dopytana o bon
opiekuńczy] (…) na pewno odrzucam tę pierwszą [opcję], rezygnację z pracy. [IDI4, K44 – córka M74,
prawnik]

3) Na zatrudnienie kogoś do opieki decydowano się także wówczas, gdy pojawiało się
poczucie, że samodzielne jej sprawowanie jest ze względów psychicznych
i fizycznych ponad siły. O takiej sytuacji wspominała jedna z respondentek, która
zajmowała się ponad osiemdziesięcioletnimi rodzicami wówczas, gdy sama miała już
sześćdziesiąt lat. Wspominała ona, że ciężar niektórych prac (np. mycie leżącego ojca)
czy nieprzespane noce były tak obciążające, że zdecydowała się na pomoc
zatrudnionych osób.
Do dziadka to… już nie dałam rady, to wzięłam takiego pana młodego, który jest w Ostrowie, mi ta pani
geriatra, K. taka, to mi poleciła i to było płatne. Płaciłam za każdy ten zabieg. (…) [w dalszej części
wywiadu] Byłam tak wyczerpana, że B. [córka] mi załatwiła taką panią Lidkę, która najpierw 2 godziny
zostawała, później… nie wiem jak to doszło, że chciała 3 godziny, to płaciłam chyba 7 zł czy 8 zł za
godzinę. Za tego pana Sławka do mycia… On był wspaniały nawet do szpitala przyszedł, bo tata był
tydzień w szpitalu. [IDI7, K66]

Z kolei respondentka opiekującą leżącą już od 3 lat mamą przyznawała, że to
opiekunka przejmuje od niej obowiązki, gdy wyjątkowo musi wyjechać.
[O wyjazdach, delegacjach] To wtedy w wyjątkowych sytuacjach, co się rzadko zdarza, bo trudno jest
zorganizować całą opiekę na dłuższy czas i całodobowo, to jest właśnie opiekunka. [IDI6, K50 – córka
K75]
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4) Zatrudnianie opiekuna do starszej osoby deklarowano również wówczas, gdy dany
senior nie posiadał najbliższej rodziny lub gdy relacje z najbliższymi były
napięte.
Np. ta sąsiadka, to ona ma też ojca na dole, nie. Ona powiedziała, że jak on by się położył, to ona nie
będzie się nim zajmować tylko na pewno opiekunka. Wiele od niego doznała jakiś tam nieprzyjemności.
[IDI2, K54 – córka K85]

5) Sami seniorzy przyznawali często, że decydowaliby się na zatrudnienie opiekuna
wówczas, gdy czuliby, że stają się ciężarem dla najbliższych czy sąsiadów. Jak
opowiadała jedna ze starszych respondentek: „po co by było ich obciążać takim np.
czy pozmywaniem, czy przyniesieniem ze sklepu takich rzeczy” [IDI1, K76]. Seniorzy
kierowali się zatem tym, by nie sprawiać komuś nadmiernego kłopotu.
A klucze to jak idę do szpitala, bo zawsze raz w roku na rehabilitację w szpitalu to ja nie zostawiam. (…)
Nie zostawiam nikomu kłopotu tego nie chce robić. Tu nie ma co kraść. [IDI5, K76, OPS]
Teraz jest wszystko fajnie, ale jakbym tak nie mogła chodzić no to na pewno bym musiała chyba z takiej
pomocy skorzystać. A może wolałabym nieraz zapłacić też, aniżeli tak wciąż angażować sąsiadkę. [IDI1,
K76]

Decyzja o tym, by w razie ewentualnego pogorszenia stanu zdrowia w przyszłości, nie
sprawiać zbyt wielu problemów rodzinie i sąsiadom bywa jednak trudna. W słowach
jednej z respondentek, która stosunkowo niedawno sama zajmowała się ciężko
chorymi rodzicami, widać napięcie, między pragnieniem, by to bliscy się nią zajmowali,
a świadomością tego jak ciężkie jest to zadanie.
Ja bym tak nie chciała angażować dzieci. Ja bym tak chciała od razu umrzeć. Tak szybko. [w innej
części wywiadu] Ja bym chciała, żeby było wszystko dobrze, żebym nie była takim…. Jakby to
powiedzieć… no…ciężarem.(…) No chciałabym, ale wolałabym swoich. Tylko ja wiem jakie to jest …
jakie to jest ciężko dla tej drugiej osoby. [IDI7, K66]

Respondentka opowiadała również, że także wśród jej rówieśniczek panuje
przekonanie, że wskutek wydłużenia wieku emerytalnego ich dzieci nie zapewnią
im osobistej opieki w razie choroby.
6) W podjęciu decyzji o skorzystaniu z opieki obcej osoby – czy to prywatnej, czy to
z OPS – seniorom pomagały pozytywne opinie i dobre doświadczenia innych.
Jedna z seniorek wprost przyznawała, że w razie pogorszenia zdrowia rozważyłaby
uzyskanie opieki z ośrodka pomocy społecznej, ponieważ jej koleżanka jest z takiej
formy pomocy bardzo zadowolona.
A co Panią przekonuje za tym OPS-em?
Bo ta moja koleżanka jest bardzo zadowolona z tego. [IDI1, K76]

Również samotna respondentka do której przychodziła opiekunka z pomocy
społecznej była bardzo zadowolona ze świadczonych w ten sposób usług.
Przyznawała też, że przyzwyczaiła się już, że pomocy udziela jej ktoś spoza rodziny.
Nie już tak się przyzwyczaiłam, żeby, nie, no ale to no kto będzie z rodziny. My jesteśmy tylko z bratem
no. On tam ma swoje życie, ja mam tu swoje życie. [IDI5, K76 OPS]
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KRYTERIA WYBORU OPIEKUNA/KI ORAZ SPOSOBY ICH POSZUKIWANIA
Celem wywiadów z seniorami oraz członkami ich rodzin było również ustalenie
skąd czerpią oni informacje na temat opiekunów oraz jakie ich cechy i kwalifikacje mają
dla nich najistotniejsze znaczenie.
Przeprowadzone badania pokazały, że podstawowym źródłem informacji
o opiekunach dla seniorów są opinie znajomych. Zapytani o to, gdzie szukaliby
ewentualnej lub w jaki sposób zatrudnili obecną osoby do zajmowania się chorym
rodzicem czy dziadkiem – wskazywano na znajomego lekarza–geriatrę, sąsiadkę,
która kiedyś pracowała w OPS, koleżankę, która sama korzysta z tego rodzaju
świadczeń z OPS, czy po prostu znajomych. Niemal zawsze zaczynano od
poszukiwań wśród najbliższych, co staje się zrozumiałe w świetle omówionej wyżej
bariery zaufania. Wybór kogoś poleconego dawał większe poczucie bezpieczeństwa
i pewności, że osoba taka będzie się przykładać do pracy. Dawanie ogłoszenia
w gazecie czy Internecie traktowano jako ostateczność. W tym kontekście
niewielką liczbę osób poszukujących opiekunów w subregionie kaliskim, którą
zaobserwowano podczas analizy, można tłumaczyć nie tyle małym zapotrzebowaniem
na tego typu usługi, co raczej niewielkim znaczeniem tego kanału komunikacji.
Już Pani powiedziałam, że zawsze na pierwszym miejscu, w pierwszej kolejności wybiera się osobę
wśród bliskich, później z polecenia, ewentualnie na samym końcu osobę obcą. Ale to też jeszcze nie
oznacza, że jeżeli jest jakaś firma, która się tylko i wyłącznie zajmuje takimi sprawami i ma zatrudnione
osoby, rzeczywiście typowo wykwalifikowana do opieki nad takimi osobami i ona za te osoby odpowiada
i ręczy, to oczywiście jak najbardziej można wziąć to pod uwagę, a nie że tak powiem osoby z ulicy,
z ogłoszenia i przyjdzie mi osoba zupełnie nieznana z ulicy itd. [IDI6, K50 – córka K75]
Wybierałabym no przede wszystkim w kręgu rodziny, to raz. Czyli tam moja siostra czy moja
chrześniaczka, wnuczka. A jak nie to raczej w kręgu znajomych. Bo bym chciała przynajmniej kogoś,
żeby mieć zaufanie. Kogoś sprawdzonego, poleconego. Na tej zasadzie. Myślę, że nie z ogłoszenia.
[IDI4, K44 – córka M74]

Wiele osób wskazywało, iż gdyby szukali usług opiekuńczych dla siebie lub
najbliższych zgłosiliby się do miejscowego ośrodka pomocy społecznej. Wydaje
się, że tak silna pozycja OPS wśród badanych respondentów z regionu kaliskiego
wynika z następujących powodów :




o opiekunkach z ośrodka pomocy społecznej krążą raczej pozytywne
opinie15. Choć badani znali przykłady nierzetelności i nieuczciwości
opiekunek – pochodziły one głównie z mediów, a nie z lokalnych
doświadczeń;
ośrodek pomocy społecznej – w przeciwieństwie do prywatnych opiekunek
– postrzegany jest jako bardziej wiarygodny16. Zakładano bowiem, że stawki

15

Bardzo zadowolona z usług opiekuńczych z OPS była jedna z respondentek (IDI5) – mając w trakcie wywiadu
do wyboru 4 oferty opiekunów, stwierdziła, że nie umywają się oni do jej opiekunki.
16
To chyba z prywatnego ogłoszenia nie. (…) Bo niektóre są podstępne, że nieraz podkładają pieniądze. [IDI3, K23
– wnuczka K92]
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za opiekę są w OPS z góry określone i – dzięki zniżkom – często niskie,
a ośrodek przyjmuje wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
ośrodek pomocy społecznej jest instytucją znaną wielu respondentom –
zgłoszenie się do niego lub osób z nim związanych po pomoc – jest dla wielu
jednym z pierwszych pomysłów na poszukiwanie opiekuna. Co ciekawe,
młodsze i zamożniejsze osoby czasem nie wiedziały o tym, że one również
mogłyby uzyskać tego typu pomoc od OPS17;

Wielu interesujących informacji dostarczyło zadanie dotyczące kryteriów, jakimi
kierują się respondenci. Pokazano im profile 4 potencjalnych opiekunów, pochodzące
głównie z portalu opiekaseniora.pl (por. dyrektywy do wywiadu zamieszczone
w aneksie). Ogłoszenia celowo dobrano w ten sposób, by były jak najbardziej
zróżnicowane pod względem ceny (6–15 zł za godzinę), wieku (23–61 lat),
doświadczenia, płci, posiadanych kwalifikacji, oferty prywatnej lub z firmy/agencji
opiekunów.
Oceniając poszczególne oferty, wszyscy respondenci od razu,
zdecydowanie odrzucali ofertę mężczyzny–opiekuna18. Większość kobiet –
badanych twierdziła, że krępowałaby się, by opiekował się nimi mężczyzna (zwłaszcza
gdyby miał pomagać w utrzymaniu higieny osobistej).
Ja sobie w ogóle nie wyobrażam w tej funkcji mężczyzny.
A dlaczego?
No bo to przecież to jest… gdyby on się opiekował mężczyzną owszem, ale jakby się opiekować kobietą
to sobie tego nie wyobrażam, bo przecież wiem kimś takim niesprawnym. No to jak mówiłam to trzeba
umieć, to trzeba… że on umie gotować tak, ale to trzeba obsłużyć jeszcze osobę leżącą. (…) Ja bym
się krępowała po prostu, żeby koło mnie mężczyzna chodził. [IDI5, K76 OPS]

Badani również nie byli przekonani do oferty mężczyzny opiekującego się ich ojcem
czy dziadkiem – wątpiono czy będzie potrafił gotować i podawać posiłki choremu.
Jedna z respondentek przyznawała, że była wręcz zaskoczona widząc ogłoszenie
mężczyzny - opiekuna. Twierdziła ona, że wynika to z jej przekonania, iż to kobiety
lepiej sprawdzają się w funkcjach opiekuńczych19.
Jakoś nie miałabym zaufania do pana. Może robię mu krzywdę w tym momencie. (…) „Piorę, sprzątam,
gotuję”. To do mnie nie przemawia. No prawo jazdy owszem. Wydaje mi się, że kobiety w tych

17

Np. respondentka szukająca opiekunki do leżącej matki ze zdziwieniem pytała: A czym się różni prywatny
[opiekun] od [tego z] ośrodka pomocy społecznej? [IDI6, K50 – córka K75]
18
Cena: 8 zł za godzinę; Kwalifikacje: 5-letnie doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, referencje; OPIS:
Jestem postawnym mężczyzną w wieku 61 lat. Bardzo dobrze gotuję, sprzątam, piorę. Mam doświadczenie w
opiece - opiekowałem się rodzicami przez 10 lat. Mama była po udarze mózgu. Jestem gotów do podjęcia pracy
od zaraz. Posiadam prawo jazdy kat B. (do oferty dołączone było zdjęcie).
19
(…) po prostu myślę, że bardziej sprawne w tych czynnościach opiekuńczych są kobiety. Jakoś bardziej może
dokładne, bardziej sumienne. Tak mi się wydaje. [IDI4, K44 – córka M74]
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czynnościach też są lepsze. Może stereotypowo myślę, ale jakoś tak myślę. Plusem pana byłaby
większa siła fizyczna.[IDI4, K44, córka – M74]

W przypadku tej oferty zwracano również uwagę na zbyt zaawansowany wiek pana
(miał 61 lat). Uznawano, iż w tym wieku może już nie mieć dość siły, by znosić trudy
dźwigania leżącego podopiecznego.
No niechby tą kobietę trzeba podnieść albo coś, no to też taki 61-letni, też nie wiadomo jakie ma tam
siły, bo to też może nie wiadomo, czy to taki zdrowy chłop, nie? 61 lat no nie stary, no ale już też pewnie
coś w życiu przeszedł. [IDI2, K54 – córka K85]

Tymczasem oferta 23-letniej studentki20, która przyznawała na swoim profilu, że
nie ma doświadczenia w opiece nad osobami starszymi, budziła u respondentów
mieszane uczucia. Niektórych ujmowało jej sympatyczne zdjęcie oraz opis
(szczególnie pozytywnie oceniała ją jej rówieśniczka, wnuczka zajmująca się babcią)
czy fakt, że chce zarobić na studia. Dla innych kluczowe znaczenie miał fakt, iż
oczekiwała ona jedynie 6 zł za godzinę opieki. Większość jednak po chwili namysłu
dochodziła do wniosku, że jest ona zbyt młoda i niedoświadczona, by zajmować się
seniorami. Po pierwsze, podkreślano iż trudno byłoby z nią znaleźć wspólne tematy
do rozmowy, ponieważ różnica pokoleniowa jest zbyt duża. Biorąc pod uwagę jak
ważne było dla wielu seniorów zaspokajanie potrzeb społecznych, oznaczało to
znaczący minus.
No może dla niej były te pieniądze potrzebne, bo ona też dalej chce się uczyć. No ale no nie wiem.
Może trochę za młoda do mnie. [IDI1, K76]
Myślę, że za duża różnica wieku. Nie znaleźliby wspólnego języka. [IDI4, K44 – córka M74]

Po drugie natomiast, obawiano się, że brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia życiowego spowoduje, że nie da sobie rady w trudnej sytuacji
zajmowania się chorym.
No to ona się dopiero musi wprawiać w tym zawodzie. Także to nie jest takie łatwe. No a ona może
nigdy tego nie robiła, no więc ją… może by się zraziła tym właśnie, że ludzie chorzy mają, że tak powiem,
różne zagrania po prostu. [IDI5, K76, OPS]

Jak podsumowała jedna z badanych: „Miło by było z nią być, ale jakby się było obłożnie
chorym, to wolałabym kogoś wykwalifikowanego [IDI7, K66]”.
Kilka osób – przede wszystkim z dużych miast – ceniło sobie ofertę
pięćdziesięciokilkuletniej pielęgniarki z wieloletnim stażem21. Cena 15 zł za godzinę,
20

Cena: 6 zł za godzinę; Wykształcenie: średnie (matura); Kwalifikacje: brak doświadczenia w opiece nad
osobami starszymi; OPIS: Mam 23 lata, jestem serdeczną, otwartą osobą nawiązującą szybki kontakt, można na
mnie liczyć, zawsze doradzę, pomogę, potowarzyszę. Interesuję się sztuką - jestem z zawodu plastykiem, ale
interesuję się wieloma dziedzinami. Lubię np. łowić ryby, uwielbiam zwierzątka, najbardziej pieski. Bez nałogów,
z prawem jazdy, szukam dodatkowej pracy na pół etatu, a nawet dorywczej, żeby pomóc sobie w dalszym
kształceniu:)
21
Cena: 15 zł za godzinę; Wykształcenie: Liceum pielęgniarskie; Kwalifikacje: wykształcenie medyczne
(pielęgniarka) i posiadająca doświadczenie zawodowe w tym zakresie, 10 lat doświadczenia w opiece; OPIS: Mam
doświadczenie w opiece nad starszymi ludźmi, gdyż opiekowałam się starszą osobą przez okres pół roku w
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przez większość osób była jednak postrzegana jako zbyt wysoka. Po krótkim
wahaniu odrzucali oni ofertę lub przyznawali, że wybraliby ją tylko wtedy, gdy sytuacja
zdrowotna seniora była bardzo poważna, a opieka wymagała wiedzy medycznej.
Panią pielęgniarkę to już na pewno z uwagi na jej wykształcenie, staż pracy, doświadczenie. Na pewno
prawo jazdy. Także te ogłoszenia na pewno bym rozważyła. Nie wiem ku komu bym się najbardziej
skłoniła. Teraz na taki żywioł, to pewnie pani pielęgniarka by wygrała.[IDI4, K44 – córka M74]
To jest pielęgniarka. No to też dobra by była, ale no jednak już jest trochę więcej, to już też by się
uzbierało trochę tych pieniędzy w ciągu miesiąca. [IDI1, K76]
Pielęgniarka to wtedy kiedy stan byłby zły, że osoba musiałaby ciągle leżeć w łóżku, czy podawane
kroplówki, jak by był już kiepski stan. [IDI3, K23 – wnuczka K92]

Niektórzy, oprócz ceny mieli też wątpliwości co do wieku pielęgniarki.
No niech by to była osoba leżąca no to trzeba podnieść, trzeba umyć, trzeba wym… wymasowanie to
ona tam już potrafią pielęgniarki, ale z drugiej strony to już nie są. To już nie jest już to zdrowie do pracy
w tym wieku. [IDI5, K76, OPS]

Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła oferta agencji opiekunek (zdjęcie
i treść ogłoszenia pokazywanego respondentom pochodziło ze strony internetowej
spółdzielni socjalnej „Feniks” z Białogardu22). To właśnie na to ogłoszenie wskazała
większość respondentów. Okazało się, że podkreślenie, iż nie jest to oferta
prywatna, ale firmowa, miało dla respondentów szereg istotnych zalet:
1) Dla wielu badanych bardzo ważne było gwarantowane, ich zdaniem, przez firmę
większe poczucie bezpieczeństwa. Uznawano że firma bardziej kontroluje swoich
pracowników, dlatego w razie czego istnieje ktoś komu można się poskarżyć na
jakość usług.
Jest gdzieś jeszcze, gdzie jeszcze gdzieś zrobić skargę jakąś, a tutaj to młoda [o ofercie studentki] to
jak ona sama tylko jest, no to tak nigdzie nie, a tak jeszcze gdzieś można iść coś zgłosić, że ktoś się źle
zajmuje. Żeby taką osobę już nie przyjmować do pracy, nie, no bo to. [IDI2, K54 – córka K85]
(…) no chociażby może dlatego, że jakby mi się coś nie podobało to mam się gdzie zwrócić albo
z pochwałą, albo z naganą. [IDI5, K76 OPS]

2) Po drugie, struktura firmy oznaczała dla respondentów, że istnieje kontrola nad
tym jakiego typu pracowników się wybiera, czy mają oni odpowiednie
kompetencje i doświadczenie. Dzięki temu agencja opiekunek jawiła się jako

Niemczech. Mój zawód to pielęgniarka, który wykonywałam przez okres 30 lat. Posiadam prawo jazdy kategorii
B.
22

Cena: 13 zł za godzinę; Kwalifikacje opiekunów: kurs opiekuna osób starszych, wieloletnie
doświadczenie w opiece nad osobami starszymi; OPIS: Naszym klientom gwarantujemy wysoki
standard i bezpieczeństwo świadczonych usług, poprzez zatrudnienie personelu, którego kompetencji
i doświadczenia jesteśmy pewni.
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profesjonalna, dbającą o wyższą jakość usług, czego przeciwieństwem są „osoby
z ulicy”, z prywatnego ogłoszenia, których kwalifikacje są niepewne i niesprawdzone.
Zaletą jest to, że są jakieś kompetencje, że mogą się okazać pewnymi dokumentami potwierdzającymi
ich kwalifikacje, ich zakres usług, profesjonalizm. [IDI4, K44 córka – M74]
(…) jeżeli jest jakaś firma, która się tylko i wyłącznie zajmuje takimi sprawami i ma zatrudnione osoby,
rzeczywiście typowo wykwalifikowana do opieki nad takimi osobami i ona za te osoby odpowiada i ręczy,
to oczywiście jak najbardziej można wziąć to pod uwagę. A nie że tak powiem osoby z ulicy, z ogłoszenia
i przyjdzie mi osoba zupełnie nieznana z ulicy itd.[IDI6, K50 – córka K75]
No ale chociaż tutaj ta firma, no bo to już pewnie więcej jest, oni tak jakieś doświadczenia, na pewno
jakieś kursy przechodzili. Albo mają kursy, jakieś kwalifikacje… To też pewnie bardziej. Czy chora osoba
to też inaczej, czy coś podać, czy coś zrobić przy niej to mi się wydaje, że chyba ta firma. (…)Wiesz, no
bo tam no oni pewnie mają więcej możliwości, i więcej pewnie… bo oni też są sprawdzani na jakieś
zasadzie, na pewno są sprawdzani, co potrafią i czy się nadają. [IDI2, K54 – córka K85]

3) Po trzecie, ogromną zaletą firmy jest to, że zatrudnia się tam wielu pracowników.
Respondenci liczyli więc na to, że mając duży wybór będą mogli wybrać kogoś kto
najpełniej spełnia ich oczekiwania i najbardziej odpowiada seniorowi. Niektórzy liczyli
nawet na okresy próbne, by sprawdzić kto najlepiej znajdzie wspólny język z osobą
starszą.
Myślę, ze można negocjować pewne warunki, wybrać sobie osobę, która z tej firmy mogłaby
przychodzić i która by najbardziej odpowiadała mnie i pacjentowi. Myślę, że to jest główna zaleta. [IDI4,
K44 – córka M74]
No mówię ja bym tą wzięła, bo zawsze można zmienić, jest taki jak nie pasuje ta to można zmienić na
inną, nie. [IDI2, K54 – córka K53]

4) Ogromnym plusem firmy oferującej usługi opiekuńczej był też fakt, iż podpisanie
umowy oznaczało dla respondentów jasną, klarowną sytuację. Ważne, by już na
początku ustalić konkretne stawki i zakres obowiązków, który będzie
egzekwowany. Tymczasem w przypadku prywatnych opiekunów bez umowy bardzo
wyraźnie rysował się lęk przed tym, by nie zostać oszukanym czy oskarżonym
o wyzyskiwanie lub naciąganie pracownika.
No to właśnie tak jak już mówiłam, bo potem jest tak nie raz się słyszy, a bo chodziłam, a by mi się
więcej pieniędzy należało, a to może mi nie dali, a może utargowali albo cos takiego. A tak to nie
byłabym nikomu nic dłużna. Tyle ile by było trzeba to bym zapłaciła. (…) Tak i taka pani przychodzi np.
na godzinę i potem sobie idzie. A tak to by przyszła, może by nie zdążyła zrobić w tej godzinie to by
musiała zostać dłużej i potem by miała pretensje do czegoś.(…) Jak zdąży to dobrze, a jak nie to też
dobrze. Ale ona już musi iść do kogoś innego, bo już ma godzinę w innym domu. [IDI1, K76]
Lepiej jak firma nadzoruje. To jest dobre. (…) Jest czarno na białym jakie powinny być czynności, a tu
np. ta i ta czynność nie jest wykonana, np. zakupy, czy do lekarza, czy kościoła, bo to nieraz babcia
chodzi, a jak teraz takie mrozy były to nie szła. [IDI3, K23 – wnuczka K92]

5) Zwrócono uwagę także, że tekst ogłoszenia budzi zaufanie swoim
profesjonalizmem (brzmiało ono następująco: Naszym klientom gwarantujemy
wysoki standard i bezpieczeństwo świadczonych usług, poprzez zatrudnienie
personelu, którego kompetencji i doświadczenia jesteśmy pewni). Nie podobało się
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natomiast zdjęcie (przedstawiało kobietę, która opiekuje się leżącym w łóżku
mężczyzną), które budziło złe skojarzenia z domem starców.
I ogłoszenie wydaje się być fachowo sformułowane, także budzi moje zaufanie. [IDI4, K44 – córka M74]
No to zdjęcie, no tak smutno widzieć już tę osobę taką leżącą i czekającą pewno nie wiadomo na co.
[IDI7, K66]

CENY I UMOWA
Za największą wadę ogłoszenia spółdzielni socjalnej oferującej usługi
opiekuńcze uznawano cenę (respondentom pokazywano cenę 13 zł za godzinę). Co
ciekawe, niektórzy badani spośród 4 dostępnych ofert i tak wskazywali właśnie firmę,
licząc na to, że udałoby im się wynegocjować kwotę około 10 zł za godzinę. Wydaje
się, że 13 złotych to absolutna górna granica ceny, którą większość respondentów
gotowa byłaby płacić za usługi opiekuńcze, nie mające charakteru wyłącznie
medycznego.
No to 13 złoty to jeszcze by była oferta możliwa, 13 złoty. A nawet 10, bym zeszła na 10 złoty. [IDI2,
K54 – córka K85]

Warto pamiętać, że respondenci przeliczają stawkę na godzinę na tygodniowy
lub miesięczny koszt opieki. Badani, którzy zamierzali korzystać z 1–2 godzin
usług opiekuńczych dziennie byli gotowi zapłacić trochę więcej za wyższe
kwalifikacje czy po to, by legalnie podpisać umowę. Tymczasem ci, którzy
potrzebowali pomocy na wiele godzin, wymieniali jak najniższe stawki (około 6 zł) i
skłonni byli zatrudnić kogoś bez umowy po to, by jak najmocniej obniżyć koszty. Biorąc
pod uwagę zaprezentowane wcześniej bariery zatrudniania opiekunki
i poszukiwanie pomocy dopiero wówczas, gdy sytuacja jest trudna (np. do leżącego,
ciężko chorego seniora), nie dziwi fakt, że w Polsce rozwija się szara strefa, a stawki
za godzinę kształtują się na poziomie 6–7 zł.
[respondentka zakłada, że korzystałaby z 1 godziny usług opiekuńczych dziennie] No to tak 50 złoty na
tydzień. Gdyby to była sobota jeszcze, no to 60.
No to około 230 złotych miesięcznie?
No to nie jest tak dużo. To nie byłoby tak tragicznie, nie. [IDI1, K76]

Wśród respondentów tylko jedna badana, dość zamożna i taka, której ojciec nie
potrzebował jeszcze dużej pomocy, deklarowała, że znacznie ważniejsza jest dla niej
jakość niż cena usług, w związku z tym za wykwalifikowaną pomoc jest w stanie
zapłacić nawet do 25 zł za godzinę.
Myślę, że to by zależało od ilości godzin. Bo wiadomo, im więcej godzin to ta kwota by nie szła w górę.
Ale taka kwota jak to 15 złoty nie jest przerażająca?
Nie, nie jest przerażająca. Mogłaby zostać. Nawet i myślę nawet, że 20 czy 25. trudno mi powiedzieć
teraz. To zależy ile dni, ile godzin, na czym by miała polegać ta opieka. Czy tylko na zapewnianiu
towarzystwa, czy miały by być czynności jakieś pielęgnacyjne w to włączone. No wtedy wiadomo ta
kwota ulegałaby zmianie. (…) Tak jak powiedziałam, nie kierowałam się stawkami. Także nie chodzi mi
o to, żeby mniej zapłacić. Chodzi mi o jakość usług. [IDI6 K44 – córka M74I].
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OCZEKIWANE CECHY CHARAKTERU
Badania z respondentami z subregionu kaliskiego potwierdziły ustalenia
płynące z analizy ogłoszeń internetowych, a dotyczące poszukiwanych
u opiekunów/ek cech charakteru. Bardzo ważna okazała się, po pierwsze, uczciwość
i zaangażowanie.
Przede wszystkim, żeby nie kłamała, nie oszukiwała. [IDI1, K76]
Żeby była miła, grzeczna, żeby była osobą, która to robi z zamiłowania, a nie tylko z konieczności.
Oczywiście w miarę uczciwa, bo to jest też bardzo ważne. [IDI6, K50 – córka K75]
To trzeba mieć, to musi być osoba, która jest w tym zainteresowana tym. Jak jej to nie będzie obchodziło
co tam… [IDI5, K76 OPS]

Druga grupa obejmowała takie oczekiwane cechy charakteru jak empatia, spokój,
cierpliwość. Takie usposobienie traktowano jako gwarantujące opisywane wcześniej
zaangażowanie.
To, żeby była miła dla babci, serdeczna, zawsze powiedziała dobre słowo, a nie złe, np. „siedzę tu i nie
mam co robić”. Tak, żeby babcię zachęcała do rozmowy, żeby babcia mowę ćwiczyła. [IDI3 K23 –
wnuczka K92].
Cechy charakteru no musi na pewno musi się umieć opiekować takim starszymi, być miła, no i uczynna
przede wszystkim, nie krzyczeć – to co ta osoba chora chce, to żeby jej w tym wszystkim pomóc, nie?
(…) Żeby tam nie była, prawie zawsze to co chce, to by było, bo niektóre przyjdą, a patrzą tylko odbębnić
i godziny, żeby minęły i do domu, nie. [IDI2, K54 – córka K85]

Po trzecie, podobnie jak podczas analizy ogłoszeń internetowych ważne dla
respondentów było to, by opiekunka była towarzyska i komunikatywna. Oczekiwania
takie nie dziwią, biorąc pod uwagę opisywane wcześniej traktowanie jej jako swoistego
„okna na świat”, zwłaszcza przez seniorów stosunkowo samodzielnych, ale jednak już
niezbyt mobilnych.
[ocenia ofertę 3 i 4, na zdjęciach pani powyżej czterdziestu lat] (…) poza tym no bardzo fajne panie.
Młode, na pewno by dużo wieści przyniosły z miasta, co się dzieje, nie?
Czyli taka towarzyska musiałaby być, żeby mogła sobie Pani porozmawiać?
Tak, usiąść, pogadać, kawę sobie wypić. Po drodze bym jej dała pieniążki by przyniosła jakieś ciasto
do kawy, byśmy sobie dużo posiedziały. [IDI1, K76]
(....) ja w ogóle mówię, dobrze że taka instytucja jest, no bo trzeba jakoś ludziom pomóc, no bo mówię
leżeć i czekać na śmierć to…. A tak to jak ktoś przyjdzie do domu, to nawet jest sama atmosfera inna.
Obecność kogoś czy porozmawiać z kimś, czy coś. Zawsze jakieś świeże wiadomości przyniesie
z zewnątrz także. [IDI5, K76, OPS]

Opisane tutaj cechy charakteru odgrywają bardzo istotną rolę przy wyborze
odpowiedniego opiekuna/ki. Należy o tym pamiętać, gdyż dla większości badanych
były one wręcz istotniejsze niż posiadane kwalifikacje medyczne.
No na pewno jakaś empatia, na pewno jakiś spokój, nie nerwowość. Na pewno komunikatywność,
sumienność, słowność, obowiązkowość. A kwalifikację, no myślę, że fajnie by było jakby to były jakieś
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kwalifikacje typu opiekunki czy typu pielęgniarki. Najpierw cechy charakteru, a potem kwalifikacje. [IDI4,
K44 – córka M74]

Przeprowadzone badania prowadzą do wniosku, że choć respondenci różnią
się od siebie nieco pod względem szczegółowych kryteriów, większość z nich ma
pewną wizję idealnego opiekuna dla seniorów. Jest nią kobieta, w wieku 40–60
lat, która posiada doświadczenie w opiece, jest rzetelna, obowiązkowa,
empatyczna i rozmowna. Najlepiej by pracowała ona w ośrodku pomocy
społecznej lub firmie zajmującej usługami opiekuńczymi, a podpisana umowa
cywilnoprawna dokładnie i przejrzyście definiowała zakres obowiązków oraz stawkę
godzinową (akceptowano około 10 zł). Mile widziane, choć niekonieczne są
kwalifikacje medyczne (np. umiejętność robienia zastrzyków).

7. Analiza sposobów marketingowego komunikowania usług
opiekuńczych dla osób starszych
Analiza przekonań seniorów i członków ich rodzin odnośnie opiekunów pokazała
jak wiele barier związanych jest z podjęciem decyzji o zleceniu komuś tego typu
obowiązków. Warto zatem pamiętać jak ważny jest sposób komunikowania tego typu
usług. Szukając wskazówek dotyczących tego jak przezwyciężać sygnalizowane przez
respondentów trudności za pomocą komunikacji marketingowej, przeanalizowano trzy
strony internetowe dużych firm, zajmujących się usługami opiekuńczymi.
Pierwsza z nich – www.promedica24.pl23 – to duża, ogólnopolska firma
zajmująca się świadczeniem usług opiekuńczych zarówno w kraju, jak i w Niemczech,
choć ten drugi rynek wydaje się ważniejszy dla tego przedsiębiorstwa. Dodatkowo,
firma ta rekrutuje oraz szkoli pracowników dla szpitali prywatnych
i państwowych. Co ważne, Promedica24 oprócz centrali w Warszawie ma również
placówki w całej Polsce, w tym w Ostrowie Wielkopolskim, a swą działalność
prowadzi m.in. w oparciu o badania marketingowe (badania zlecone Millward Brown
w 2013 roku).
Z kolei www.careexperts.pl to członek ogólnopolskiej Grupy Medicover,
w związku z czym duży akcent jest tu kładziony na pomoc medyczną.
Przedsiębiorstwo oferuje usługi opiekuńcze dla seniorów w swoim ośrodku w
Warszawie, ale też w domach osób starszych we wszystkich większych miastach w
Polsce (m.in. w Poznaniu). Grupa Medicover jest partnerem strategicznym nagrody
Queen Silvia Nursing Award przyznawanej osobom opiekującym się seniorami.
Białogardzka Spółdzielnia Socjalna „Feniks” – www.bssfeniks.pl – oferuje szeroki
zakres usług (m.in. również remonty, pielęgnację zieleni, sprzątanie nagrobków czy
odśnieżanie), ale specjalizuje się w opiece nad seniorami – prowadzi nawet specjalny
portal www.opiekadlastarszego.pl. Choć spółdzielnia działa przede wszystkim na

23

Informacje dotyczące usług
http://opieka.promedica24.pl.
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terenie województwa zachodniopomorskiego, rozszerzyła już ona swoje usługi także
na województwo wielkopolskie.
Przyjrzyjmy się zatem opisanym powyżej stronom internetowym, analizując trzy
obszary: 1) ofertę i zakres usług (rozważane będą wyłącznie usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania), 2) orientacyjne ceny, 3) podkreślane wartości firmy,
a zarazem sposoby efektywnego komunikowania marketingowego i przezwyciężania
wątpliwości związanych z wynajęciem prywatnej opiekuna/ki.
OFERTA I ZAKRES USŁUG
Wszystkie opisywane wyżej firmy posiadają różnorodne pakiety usług. „Care
Experts” wyraźnie rozgranicza trzy typy usług, w zależności od stopnia kwalifikacji
posiadanych przez pracowników. Są to: 1) asystent opieki (wspieranie
w czynnościach dnia codziennego – np. sprzątaniu, zakupach, a także w kontaktach
z urzędami i instytucjami), 2) opiekun/ka (posiada odpowiednie wykształcenie –
„opiekun osób starszych” – może zajmować się leżącymi pacjentami, dbając
o profilaktykę przeciwodleżynową czy wsparcie opieki medycznej), 3) usługi
pielęgniarskie (np. opieka poszpitalna, zastrzyki, kroplówki, opatrunki, badania
w domu pacjenta itd., ale też teleopieka – dostęp telefoniczny do dyżurnej
pielęgniarki). Firma bardzo mocno podkreśla swoje medyczne korzenie, może
zapewnić również wizyty domowe lekarzy i rehabilitantów. Daje również możliwość ze
skorzystania z szeregu usług dodatkowych np. specjalistycznego transportu, porad
dietetyka, psychologa czy takich dotyczących ergonomicznego projektowania
pomieszczenia dla seniora. Na stronie znajduje się również ankieta oceny potrzeb
seniora – jej wyniki podpowiadają w jakim wymiarze godzin i kogo – asystenta,
opiekuna czy pielęgniarkę – należy zatrudnić24. Wśród szczególnych sytuacji, w
których może pojawić się potrzeba zatrudnienia opieki wymienia się m.in. opieka na
czas urlopu, wyjazdu rodziny, opiekę paliatywną oraz poszpitalną.
W podobny sposób swoją ofertę usług opiekuńczych kształtuje Promedica24.
Świadczy ona usługi godzinowe, całodobowe i całodobowe z zamieszkaniem.
Wśród szczególnych wariantów usług, wymienia się tutaj: opiekę na próbę oraz
w nagłej
niesamodzielności,
„wytchnieniową”,
w
niesamodzielności
długoterminowej, w niesamodzielności terminalnej, oraz opiekę sprawowaną
w szpitalu. Do wyboru są tu różne zakresy usług – podstawowy (pomoc w poruszaniu
się po mieszkaniu i poza nim), ale też dodatkowy: pomoc w pielęgnacji i higienie
osobistej, przygotowywaniu i podawaniu posiłków, wsparcia w czynnościach życia
codziennego, wspólne spędzanie czasu, opieka nad osobami przewlekle chorymi
(głównie leżącymi). Dodatkowo, firma oferuje doradztwo w zakresie wypożyczenia
bądź zakupu sprzętu medycznego np. materaca przeciwodleżynowego, wózka itd.
oraz organizacji wizyt lekarskich i diagnostyki.

24

http://www.careexperts.pl/opieka-domowa.html#.
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BSS „Feniks” również proponował różne typy usług opiekuńczych: opiekę
całodzienną, weekendową, w godzinach nocnych, w wybranych godzinach,
opiekę z zamieszkaniem lub doraźną (np. na czas wyjazdu rodziny), usługi
rehabilitacyjne (np. leczenie odleżyn).
Wymienione wyżej propozycje pokazują, że ważne jest, by komunikować
odbiorcom możliwość elastycznego dostosowywania przez firmę usług
opiekuńczych do ich potrzeb i sytuacji (od jednorazowego kilkugodzinnego
zlecenia, po długotrwałą opiekę z zamieszkaniem u seniora). Warto również rozważyć
podział opieki w zależności od potrzeb podopiecznych i kwalifikacji opiekunów
(podobnie jak w „Care Expert”).
CENY
Podawane na stronach internetowych ceny mają charakter jedynie orientacyjny.
„Care Expert” stara się raczej nie udostępniać internetowo swojego cennika – przez
pewien czas proponowano jednak cenę promocyjną od 7 zł za godzinę usług.
Tymczasem pakiet usług „Dom opieki w domu”, opieka do 3 godzin dziennie wraz
z wizytami pielęgniarskimi do 2 razy w miesiącu i wizytami lekarza w nagłym
przypadku – kosztuje już 2500 zł. Z kolei Promedica24 podaje tylko najniższe możliwe
stawki – w przypadku opieki godzinowej jest to 18,99 zł, a całomiesięcznej – to koszt
co najmniej 2990 zł. Najbardziej szczegółowy cennik zamieścił BSS „Feniks”. Tutaj
koszt godzinnej opieki (pomiędzy 7 a 15) wynosił 10,50 zł, rosnąc w godzinach
popołudniowych do 12,50 zł, a nawet 15 zł w nocy, w niedziele i święta (to stawki dla
seniorów nieleżących). Oferowano również usługi sprzątania, robienia zakupów (9,50
zł za godzinę) czy wykup lekarstw na telefon (10 zł za godzinę plus 1,5 zł za kilometr
dojazdu).
WARTOŚCI
Wszystkie analizowane firmy były świadome rozterek i oczekiwań klientów
związanych z podejmowaniem decyzji o zatrudnienia opiekuna/ki. Strony internetowe
poszczególnych agencji opiekuńczych starały się rozwiać te wątpliwości, poprzez
przytoczenie odpowiednich argumentów na rzecz takiego rozwiązania.
Wszystkie trzy firmy adresują swoje komunikaty przede wszystkim do członków
rodziny seniora. Starają się one zmniejszyć dysonans związany z delegowaniem
opieki nad rodzicem czy dziadkiem na osobę obcą. Wśród stosowanych strategii
znajdowały się następujące:
1) podkreślanie wysokiej jakości usług, wykonywanych przez wykwalifikowaną kadrę,
co ma sugerować, że podopieczny otrzyma lepszą pomoc niż od domowników;
Jako jedyni w branży uzyskaliśmy certyfikat jakości ISO 9001: 2008, który jest dowodem na to, że
profesjonalnie oraz z najwyższą starannością dbamy o jakość świadczonych przez nas usług.
[Promedica 24]
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Opieka na osobami starszymi wiąże się z koniecznością wsparcia nie tylko w prostych, codziennych
czynnościach, lecz przede wszystkim wymaga specjalistycznej wiedzy. [Care Experts]

2) swoiste usprawiedliwianie zlecania opieki nad seniorem zewnętrznym opiekunom –
podkreślanie, iż brak pomocy ze strony rodziny wynika z niesprzyjających
czynników obiektywnych np. wyjazdu do innego miasta, pracy, a zatrudnienie
opiekuna jest wsparciem dla rodziny, a nie wyrazem braku dbałości o seniorów;
Często młodzi ludzie opuszczają rodzinne miasta lub z powodu pracy nie są w stanie zapewnić starszym
pokoleniom odpowiedniej opieki. [Feniks]
Spółdzielnia "Feniks" wspiera rodziny, które chcą zatrzymać swoich bliskich, potrzebujących pomocy
i opieki, jak najdłużej w miejscu ich zamieszkania. [Feniks]
Samodzielne podjęcie opieki przez członków rodziny powoduje z czasem wiele negatywnych następstw
dla opiekuna. Chcemy odciążyć rodzinę, kiedy radzenie sobie z codziennym stresem związanym
z opiekowaniem się chorą osobą staje się zbyt trudne, a pielęgnowanie relacji z chorym musi zostać
odsunięte na drugi plan. (…) Państwu pozostawimy to co najważniejsze – kochać swoich najbliższych.
[Care Experts]

3) akcentowanie, że członkowie rodziny mają prawo do chwili czasu wolnego dla
siebie, dla swojej rodziny itd.
Na stronie Promedica24 znajduje się artykuł „Jak poinformować bliskiego o chęci zatrudnienia opiekuna
zewnętrznego, autorstwa I. Samson, w którym możemy przeczytać: „Chociaż bardzo kochamy naszą
rodzinę, musimy pamiętać o tym, żeby o siebie dbać i znajdować w ciągu dnia czy tygodnia takie
momenty, kiedy zrobimy coś wyłącznie dla siebie.”25

4) zmniejszanie dystansu wobec opiekuna/ki – nie przedstawia się jej jako osoby
obcej, tylko jako taką, która zaraz stanie się „przyjacielem rodziny”;
(…) specjaliści, których cechuje empatia, takt i konsekwencja – to oni często zostają przyjaciółmi
rodziny, a ich wiedzy i doświadczenia czerpie całe otoczenie.[Promedica 24]

5) znany z psychologii „społeczny dowód słuszności” – podkreślanie, że inni
korzystają z pomocy opiekunów/ek. Temu – oprócz rekomendowania – służą również
zamieszczane na stronie referencje od zadowolonych klientów.
Domowa opieka indywidualna cieszy się coraz większym zainteresowaniem. [Feniks – ta firma na swojej
stronie zamieszczała również mapę zaznaczając na niej wszystkie miejscowości, w których już świadczy
swoje usługi]
Nie ukrywam, że mieliśmy obawy czy opiekunka z nieznanej nam firmy będzie w stanie zająć się
odpowiednio mamą. Jednak już po pierwszym tygodniu przekonaliśmy się, że Państwa opiekunka nie
tylko bardzo troskliwie się nią opiekowała, traktując ją jak swoją własną, ale również pomagała w domu,
gotując, sprzątając i dbając o dom. [List od Adama i Karoliny N. z Warszawy, Promedica24]

6) sugerowanie alternatywy: pomoc w miejscu zamieszkania lub dom starców. Usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania postrzegane jako lepsze rozwiązanie dla
pacjenta.
25

http://opieka.promedica24.pl/artykuly/jak-poinformowac-bliskiego-o-checi-zatrudnienia-opiekunazewnetrznego
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Dlatego stworzyliśmy ofertę będącą alternatywą dla domów spokojnej starości. (…) Człowiek starszy
bardzo przeżywa konieczność zmiany miejsca zamieszkania i odbiera to jako sygnał, iż stał się
niepotrzebnym, uciążliwym balastem. Nasze usługi, poza pomocą w codziennych czynnościach, przede
wszystkim umożliwiają starszej osobie pozostanie we własnym domu, gdzie czuje się ona dobrze
i bezpiecznie. [Feniks]

7) zaznaczanie jak ważne jest, by osoba niesamodzielna posiadała odpowiedniego
opiekuna, odwołanie się do jej uczuć;
Powinniśmy zrozumieć, że osoba niesamodzielna nie powinna pozostawać sama, nie tylko ze względu
na brak możliwości samodzielnego wykonywania podstawowych czynności, lecz również ze względu
na spowodowany niesamodzielnością stres, który jej towarzyszy. W Promedica24 rozumiemy to
doskonale i zawsze mamy ciepło i czas dla naszych podopiecznych. [Promedica24]
Pani Gienia i pani Danusia – to urocze, profesjonalne, niezwykle opiekuńcze i bardzo kochane osoby.
Moja Mama – przedwojenna służba zdrowia – zaakceptowała panią Gienię od pierwszej chwili, co mnie
i całą moją rodzinę bardzo mile zaskoczyło i ucieszyło. Składam serdeczne podziękowania za
zorganizowanie dla mojej Mamy cudownej opieki. [Care Experts]

Wszystkie trzy firmy bardzo wyraźnie podkreślały również swoje atuty związane
z tym, że oferują usługi opiekuńcze jako firma, a nie jako osoba prywatna. Wymieniano
tutaj wszystkie zalety firm, których spodziewali się także respondenci z subregionu
kaliskiego. Spółdzielnia socjalna „Feniks” już na pierwszej stronie podkreśla, że
najistotniejsze są dla niej trzy wartości: profesjonalizm, empatia i bezpieczeństwo,
czym wydaje się znakomicie spełniać oczekiwania klientów. Promedica24 akcentuje
na każdym kroku jakość swoich usług, m.in. za pomocą podkreślania, że jako jedyni
w branży posiadają certyfikat ISO, a także dzięki akcentowaniu szerokiej oferty,
elastyczności w dopasowaniu się do potrzeb klienta, ciągłości opieki (bez przerw
urlopowych), wysokich kompetencji (działalność od 2004 roku) oraz szybkiej
organizacji opieki (już w ciągu 2 dni). Z kolei firma „Care Experts” buduje swoją pozycję
przede wszystkim na wyróżnianiu swojej oferty za pomocą wykwalifikowanej
kadry: zapewniając doświadczony personel, nadzór medyczny zespołu lekarskiego,
dając gwarancję na to, że znajdzie opiekę w ciągu 12 godzin od zgłoszenia,
dopasowując opiekunkę do oczekiwań pacjenta i rodziny oraz podając obowiązującą
cenę bez dodatkowych kosztów.
Na każdej ze stron bardzo wyraźnie wyróżnia się te czynniki, które sprawiają,
że zatrudnienie opiekuna/ki ze specjalistycznej agencji ma przewagę nad zleceniem
tego rodzaju usług osobie prywatnej. Wydaje się, że tego rodzaju elementy powinny
być podkreślone na każdej stronie internetowej firmy oferującej usługi
opiekuńcze:
1) podkreślenie, że firma – w przeciwieństwie do wielu prywatnych opiekunów – oferuje
legalną umowę, a koszty można rozliczyć uzyskując ulgę podatkową:
(…) koszty wydatkowane na ten rodzaj usługi dzięki wystawionemu rachunkowi podlegają uldze
w rozliczeniu podatkowym. Umowa zawarta z BSS „Feniks” daje gwarancję, że usługa będzie wykonana
rzetelnie i uczciwie. [Feniks]
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2) zaznaczanie starannego procesu selekcji kandydatów/ek na opiekunów (takich
jak wielostopniowa rekrutacja, badania psychologiczne) przy jednoczesnej szybkości
działania (nawet do 12 godzin od zgłoszenia):
Nasi pracownicy posiadają kwalifikacje opiekuna medycznego, a doświadczenie zdobywali w Domach
Pomocy Społecznej, w domach podopiecznych w kraju i za granicą oraz innych placówkach tego typu.
(…) Musimy być w stu procentach pewni, że nie dojdzie do niepożądanych, nieprofesjonalnych
zachowań takich jak obojętność na potrzeby lub nawet złe traktowanie, stąd przeprowadzamy w BSS
Feniks badania psychologiczne, które eliminują takich kandydatów. [Feniks]
Musimy być w stu procentach pewni, że nie dojdzie do niepożądanych, nieprofesjonalnych zachowań
takich jak obojętność na potrzeby lub nawet złe traktowanie, stąd przeprowadzamy w BSS Feniks
badania psychologiczne, które eliminują takich kandydatów. [Feniks]
Promedica24 posiada system monitorowania jakości rozpatrywania ewentualnych reklamacji klientów.
Opiekunki rekrutowane są w certyfikowanym ISO 9001:2008 procesie rekrutacyjnym [Promedica24]

3) dawanie możliwości wyboru oraz zmiany opiekunki, tak by najlepiej spełniła
ona oczekiwania pacjenta i jego rodziny. Dobrze przygotować również ofertę opieki
„na próbę”:
Dopasowanie opiekunki do oczekiwań pacjenta i rodziny. [Care Experts]
Jeśli między datą podpisania umowy a rozpoczęciem opieki jest więcej niż 4 dni lub jeśli opieka ma
trwać dłużej niż 30 dni, możliwy jest wybór opiekunki spośród przedstawionych przez Promedica24
kandydatek. (…) Zmiana opiekuna na żądanie Klienta możliwa jest w każdym momencie trwania
umowy. [Promedica24]

4) akcentowanie nadzoru firmy nad opiekunem i przyjęcie odpowiedzialności
prawnej za wykonywane przez nią usługi:
Promedica24 ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług oraz pracę opiekunek. Firma
posiada także polisę odpowiedzialności cywilnej zabezpieczającej ewentualne roszczenia Klientów
w sytuacjach, kiedy Klient poniósłby szkodę w związku z zakupionymi usługami opieki. [Promedica24]

5) podkreślanie przejrzystości i uczciwości rozliczenia kosztów – stawka określona
w umowie, brak kosztów dodatkowych, płaci się tylko za godziny zrealizowane, jasno
określone zasady pracy i sprecyzowane wymagania:
Gwarancja ceny bez dodatkowych kosztów (opłata tylko za czas pracy opiekunki). [Care Experts]

6) gwarancja stałego kontaktu z rodziną – przekazywanie aktualnych informacji
o pacjencie.
Stały kontakt z rodziną pacjenta i przekazywanie aktualnych informacji. [Care Experts]

7) podkreślanie tych cech opiekunów, które są najpowszechniej oczekiwane –
ich doświadczenia, uczciwości, komunikatywności i zaangażowania:
Nasze opiekunki i rehabilitantki to osoby wyjątkowo cierpliwe, wyrozumiałe, ciepłe, zaradne,
wykwalifikowane, z doświadczeniem w pracy w szpitalu lub domu opieki, dobrze nawiązujące kontakt z
podopiecznymi: osobami chorymi, starszymi czy niepełnosprawnymi. [Feniks]
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[hasło Promedica24] Troskliwa opieka domowa – opieka nad osobami starszymi w całej Polsce!

Podsumowując zaprezentowane wnioski płynące z analizy stron internetowych
dużych firm zajmujących się usługami opiekuńczymi, ważne jest przede wszystkim
podkreślanie profesjonalizmu. Rozumiany jest on jako zapewnianie seniorowi i jego
rodzinie poczucia bezpieczeństwa (staranny dobór i kontrola opiekuna),
elastyczności oferty (szerokiego wyboru i dostosowania się do potrzeb i oczekiwań
klienta – wypróbowywanie i zmiana opiekunów, określania zakresu i godzin usług),
przejrzystości (jasnych kryteriów rozliczania kosztów, kontroli wykonywanych usług).
Co ważne, wszystkie trzy firmy próbując dotrzeć do szerszego grona odbiorców
przygotowują artykuły, bazy wiedzy, dotyczące porad dla rodziny opiekującej się
seniorem (np. wskazówek dietetycznych, stymulacji pamięci itd.). Artykuły te
umieszczane są na stronie firmowej, a czasem także na specjalistycznych portalach
(np. starsirodzice.pl).
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8. Rekomendacje
Przeprowadzone badania i analizy pozwalają wysnuć szereg wniosków
dotyczących potencjału do rozwoju usług opiekuńczych w subregionie kaliskim.




W subregionie kaliskim w ramach wsparcia oferowanego przez ośrodki
pomocy społecznej niespecjalistycznymi usługami opiekuńczymi
objętych jest ok. 1700 osób rocznie. Osób powyżej 75 roku życia jest
w subregionie kaliskim zgodnie ze Narodowym Spisem Powszechnym
z roku 2011 - 39 710, z czego z dużą dozą prawdopodobieństwa wsparcia
około połowa boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi utrudniającymi
normalne funkcjonowanie. Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze pozostaje
w dużym stopniu niezaspokojone, w związku z tym wspieranie działalności
spółdzielni socjalnych w tym obszarze wydaje się uzasadnione.
Tym niemniej liczne bariery społeczne i finansowe sprawiają, że bardzo trudne
byłoby wejście spółdzielni socjalnych na rynek prywatnych usług
opiekuńczych w małych miejscowościach. Przekonanie, że opieka należy
do obowiązków rodziny, mocne wsparcie od sąsiadów, pozytywne opinie
o ośrodku pomocy społecznej, trudności ze znalezieniem pracy, a więc
i finansowe wielu osób to czynniki, które powodują że również w przypadku
wprowadzenia bonów opiekuńczych nie należy się spodziewać zwrócenia się
w stronę prywatnych usług opiekuńczych.



W mniejszych miejscowościach spółdzielnie socjalne powinny się zatem
skupić przede wszystkim na udziale w przetargach publicznych
i konkursach na realizowanie usług opiekuńczych. Wydaje się, że
przynajmniej w pierwszych latach funkcjonowania bonów opiekuńczych usługi
ośrodków pomocy społecznej nie staną się mniej popularne w małych miastach.
Dla wielu (głównie mniej zamożnych) osób ośrodek pomocy społecznej stanowi
jeden z pierwszych pomysłów na poszukiwanie wsparcia i opieki. Ewentualnie,
usługi realizowane w ramach OPS można poszerzać o dodatkowe prace,
niefinansowane ze środków publicznych. Należy jednak dołożyć wszelkich
starań, by zakres zadań obowiązkowych był jasny i przejrzysty. Za pomocą
podpisywanych umów wyraźnie należy odgraniczać usługi dodatkowo
płatne – tak, by podopieczni nie czuli się naciągani czy wyzyskiwani.



Odmienną strategię można zastosować w dużych miastach, takich jak
Kalisz i Ostrów Wielkopolski. Tutaj rynek jest relatywnie duży (największa
liczba osób starszych w subregionie), a jednocześnie zamożność mieszkańców
jest wyższa, w związku z tym świadczenie zapotrzebowanie na odpłatne usługi
opiekuńcze jest wyższe. Wydaje się, że dla takich osób bardzo ważne
znaczenie będzie odgrywała jakość oferowanych usług. Spółdzielnie socjalne
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działające w tych miastach powinny zatem skupić się na zapewnieniu
odpowiednio wysokiego standardu opieki i odpowiednim komunikowaniu jej.
Wydaje się, że skutecznym sposobem dotarcia do potencjalnych klientów
będzie odpowiednio przygotowana i dobrze pozycjonowana strona internetowa
oraz zamieszczanie porad i wskazówek dotyczących opieki nad seniorami,
poinformowanie o prowadzonej działalności ośrodka pomocy społecznej czy też
innych zaufanych instytucji (kościół, lekarze, pielęgniarki).
Szukając klientów dbających o jakość usług (a także gotowych zapłacić więcej
niż 5–6 złotych za godzinę) i budowanie pozytywnej opinii wśród klientów
(najważniejszą rolę w pozyskiwaniu nowych klientów odgrywa bowiem
marketing szeptany). Należy również zadbać o profesjonalną stronę
internetową, która będzie służyć do budowania wiarygodności firmy, gdy
potencjalni klienci zechcą sprawdzić jej ofertę. Warto też szczególnie
starannie dobrać zdjęcia opiekunów – pamiętając o tym, że dla większości
ucieleśnieniem idealnej opiekunki jest sympatyczna kobieta w wieku 40–60 lat.
Można też rozważyć zaprezentowanie na stronie zdjęć i krótkich opisów oraz
kwalifikacji wszystkich opiekunów, tak by dać klientom tak cenioną przez nich
możliwość wyboru oraz minimalizować poczucie, że oddaje się bliskich w ręce
kogoś obcego.



Zastanawiając się nad ofertą spółdzielni socjalnych, można podzielić ją na
osobno wycenione pakiety – w zależności od stanu zdrowia
i samodzielności osób starszych oraz wymaganych kwalifikacji. Należy jednak
dać również możliwość wprowadzania indywidualnych zmian przez klientów.
Podpisywana umowa powinna wyraźnie precyzować zakres usług
i warunki rozliczenia finansowego.



Tworząc ofertę dodatkową, warto pomyśleć o usługach transportowych dla
seniorów. Problemy z mobilnością pojawiają się bowiem już wśród stosunkowo
młodych i samodzielnych emerytów. Jeśli nie mają oni wystarczającego
wsparcia od rodziny, wielu z nich ma problem, by dostać się na umówioną
wizytę do lekarza czy dotrzeć na spotkanie towarzyskie.



Wydaje się, że podstawowy zakres cen nie powinien na początku
przekraczać 10–11 złotych. Można jednak rozważyć wprowadzenie wyższej
odpłatności za usługi dodatkowe (np. realizowane w święta, w nocy, wzorem
BSS Feniks).



Warto przekonywać klientów do tego, że kilkugodzinna opieka nad stosunkowo
samodzielnymi seniorami (np. wówczas, gdy wszyscy domownicy są w pracy),
choć nie jest niezbędna, pozwoli im na utrzymanie wyższego komfortu życia.
Takie rozwiązanie rodzinie umożliwiłoby z kolei skupienie się przede wszystkim
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na dbaniu o potrzeby psychospołeczne seniorów (obecnie wizyta wielu
krewnych mija pod znakiem wykonywania dla rodzica czy dziadka cięższych
obowiązków domowych – np. prania ręcznego, mycia okien itd.). Obecnie
w Polsce seniorzy z opisywanej w raporcie pierwszej grupy, niestety
stosunkowo rzadko korzystają ze wsparcia opiekuna spoza rodziny.
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9. Aneksy
9.1.

Scenariusz rozmowy z osobami starszymi

Wstęp (przedstawienie kontekstu badania, zapewnienie o poufności danych)
A. ROZGRZEWKA – KONTEKST CODZIENNOŚCI (5 min)
1. Proszę opowiedzieć jak wygląda Pani/a typowy dzień?

B. OBSZARY POMOCY (5–10 min)
2. Czy czasem czuje Pan/i, że przydałaby się czyjaś pomoc w określonych czynnościach?
Wykonywanie których z nich bywa dla Pani/a uciążliwe, sprawia kłopot? W razie potrzeby
dopytywać:
– codzienne i cięższe zakupy,
– sprzątanie (codzienne i generalne porządki, tj. mycie okien, trzepanie dywanów, wieszanie firan itd.),
– pranie, drobne naprawy odzieży,
– zakup i noszenie węgla do ogrzewania domu,
– wyjście do lekarza, odbiór recept, zakup leków w aptece (dopytać: jak często takie sytuacje mają
miejsce),
– wyjście z domu np. do Kościoła, fryzjera, na spacer, spotkanie ze znajomymi czy rodzinne itd.
– załatwianie spraw urzędowych, bankowych (płacenie rachunków, wypełnianie formularzy itd.),
– dojazd do określonego miejsca (lekarza, banku itd.)
– drobne domowe naprawy,
– przygotowywanie posiłków,
– pomoc zdrowotna – np. robienie zastrzyków, zmienianie opatrunków, ćwiczenia rehabilitacyjne itd.
– czytanie książek, gazet,
– higiena osobista, ubieranie się.
C. OSOBY POMAGAJĄCE – BARIERY PSYCHOLOGICZNE (5–10 min)
3. Kto zazwyczaj P. pomaga w wykonywaniu tych czynności? Jak często?
4. Czy zdarza się, że nikt nie może P. pomóc? Proszę opowiedzieć o takich sytuacjach. Co Pan/i
wtedy robi? Jak często zdarzają się tego typu sytuacje?
5. W jakich czynnościach teraz lub w przyszłości wolał(a)by Pan/i nie korzystać z pomocy osób
spoza rodziny? Czy wyobraża sobie P., by dać komuś spoza rodziny i bliskich znajomych
pieniądze/dowód osobisty/klucze do mieszkania, tak by mógł zrobić dla P. ciężkie zakupy lub
zapłacić rachunki w banku czy posprzątać mieszkanie?
D. OPIEKUNKI PRYWATNE I Z OPS (10 min)
6. Czy do kogoś z P. znajomych, sąsiadów, członków rodziny przychodzi opiekun/ka lub
pielęgniarka środowiskowa z Ośrodka Pomocy Społecznej?
a) Co sądzi P. o takiej formie pomocy dla osób starszych?
b) Czy myślał(a) P. żeby też skorzystać z takiej formy pomocy? Dlaczego tak/nie?
c) Jakie mogą być wady tego typu pomocy z OPS?
d) Czy spotkał(a) się P. z jakimiś opiniami na ten temat? Jakimi? [jeśli znajomi korzystają
z tego typu usług] Czy P. znajomi są zadowoleni z pomocy otrzymywanej od opiekunek
z OPS? Dlaczego tak/nie?
7. Czy zastanawiał(a) się P. nad tym, by zapłacić komuś za pomoc w niektórych obowiązkach?
Jeśli nie: Dlaczego nie? Jeśli tak:
a) Kto by to mógł być? (np. sąsiad, znajomy, osoba znaleziona przez ogłoszenie)
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b) Które z obowiązków taka opiekunka/opiekun mogłaby/mógłby przejąć? Jak często by się to
przydało?
c) W jaki sposób można by znaleźć taką opiekunkę/takiego opiekuna?
d) Jak mogliby zareagować inni, na to że ktoś pomaga Pani/u w określonych czynnościach – za
pieniądze?
8. Gdyby miał(a) Pan/i do wyboru skorzystanie z pomocy opiekuna/ki z OPS albo opiekuna/ki
prywatnej – kogo by Pan/i wybrał/a? Dlaczego?
E. CZYNNIKI WYBORU OPIEKUNA (10 min)
9. Pokażę teraz Pani/u i przeczytam 4 internetowe ogłoszenia osób, które opiekują się seniorami.
(Pokazujemy Kartę nr 1 respondentowi i czytamy na głos).
9a. Czy któraś z tych ofert wydaje się P. interesująca? Czy mogłaby P. zatrudnić którąś z tych
osób, żeby pomagała P. w wykonywaniu określonych czynności? Dlaczego tak/nie?
9b. Dopytujemy o każdą ofertę po kolei: Co zniechęca, co zachęca P. w przypadku oferty numer 1?
A numer 2 [potem 3 i 4]?
9c. Na co zwrócił(a)by P. największą uwagę wybierając opiekunkę/opiekuna? Jakie
cechy i kwalifikacje powinna/powinien on mieć?
9d. Jaką kwotę gotowa był(a)by P. zapłacić za godzinę pomocy opiekunki?
9e. Czy lepiej, P. zdaniem, wybrać do pomocy kogoś, komu się mniej zapłaci, ale bez
podpisywania umowy, czy trochę droższego, ale pracującego legalnie w firmie oferującej usługi
opiekuńcze?
10. [pytanie zadawane tylko członkom rodziny] W sejmie trwają pracę nad reformą sposobu
finansowania opieki dla osób niesamodzielnych (w tym seniorów). Być może w przyszłości zostanie
wprowadzony tzw. bon opiekuńczy, dzięki któremu państwo zapłaci osobie, która się zajmuje osobą
niesamodzielną – może to być członek jej rodziny, który zrezygnował z pracy, prywatna/y opiekun/ka
czy opiekun/ka z OPS. Którą z tych 3 opcji wybrał(a)by P., gdyby bon opiekuńczy działał już teraz?
Dziękuję bardzo za udział w badaniu.
METRYCZKA
1. Płeć respondenta: …………………………………………..
2. Wiek respondenta: …………………………………………
3. Sytuacja materialna respondenta (ogólnie, na podstawie jego miejsca zamieszkania i wypowiedzi
w trakcie wywiadu): ………………………………………………………………………………………………
4. Sytuacja rodzinna respondenta (zanotować czy ma bliską rodzinę, czy mieszka ona w okolicy):
………………………………………………………………………………………………………………………
5. Sytuacja zdrowotna respondenta (czy respondent cierpi na jakieś długotrwałe choroby, czy ma
problemy
z
poruszaniem
się,
przechodzi
obecnie
rehabilitację
itd.)
……………………………………………………………………………………………………………………..
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Cena: 6 zł za godzinę
Wykształcenie: średnie (matura)
Kwalifikacje: brak doświadczenia w opiece nad osobami starszymi
OPIS: Mam 23 lata, jestem serdeczną, otwartą osobą nawiązującą
szybki kontakt, można na mnie liczyć, zawsze doradzę, pomogę,
potowarzyszę. Interesuję się sztuką – jestem z zawodu plastykiem, ale
interesuję się wieloma dziedzinami. Lubię np. łowić ryby, uwielbiam
zwierzątka, najbardziej pieski. Bez nałogów, z prawem jazdy, szukam
dodatkowej pracy na pół etatu, a nawet dorywczej, żeby pomóc sobie
w dalszym kształceniu:)
Cena: 8 zł za godzinę
Kwalifikacje: 5–letnie doświadczenie w opiece nad
osobami starszymi, referencje
OPIS: Jestem postawnym mężczyzną w wieku 61 lat. Bardzo
dobrze gotuję, sprzątam, piorę. Mam doświadczenie w
opiece – opiekowałem się rodzicami przez 10 lat. Mama była
po udarze mózgu. Jestem gotów do podjęcia pracy od zaraz.
Posiadam prawo jazdy kat B
OPIEKUN Z FIRMY OFERUJĄCEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA SENIORÓW
Cena: 13 zł za godzinę
Kwalifikacje opiekunów: kurs opiekuna osób starszych,
wieloletnie doświadczenie w opiece nad osobami starszymi,
OPIS: Naszym klientom gwarantujemy wysoki standard
i bezpieczeństwo świadczonych usług, poprzez zatrudnienie
personelu, którego kompetencji i doświadczenia jesteśmy pewni.

Cena: 15 zł za godzinę
Wykształcenie: Liceum pielęgniarskie, matura
Kwalifikacje: wykształcenie medyczne (pielęgniarka)
i posiadająca doświadczenie zawodowe w tym zakresie, 10
lat doświadczenia w opiece
OPIS: Mam doświadczenie w opiece nad starszymi ludźmi,
gdyż opiekowałam się starszą osobą przez okres pół roku w
Niemczech. Mój zawód to pielęgniarka, który wykonywałam przez okres 30 lat. Posiadam prawo jazdy
kategorii B.
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9.2.

Scenariusz rozmowy z opiekunami osób starszych

WSTĘP
Przeprowadzam badania dla Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, która zajmuje się wsparciem dla
ekonomii społecznej i pomocą w tworzeniu spółdzielni socjalnych w regionie kaliskim. Tworzone
aktualnie spółdzielnie socjalne oferują m.in. usługi opiekuńcze dla seniorów i dają przy tym miejsca
pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (np. bezrobotnym). Obecnie prowadzimy
wywiady z osobami starszymi i ich rodzinami na temat oczekiwań i potrzeb seniorów dotyczących
pomocy i opieki w regionie kaliskim. Nasza rozmowa będzie nagrywana, jednak nagranie to będzie
dostępne wyłącznie dla zespołu badawczego, a Pana/i tożsamość (imię i nazwisko) nie zostaną
ujawnione. Bardzo prosimy o szczere wypowiedzi.
A. ROZGRZEWKA – KONTEKST CODZIENNOŚCI (5 min)
1. Proszę powiedzieć kilka słów o osobie, którą się P. opiekuje (Pani/a mamie/babci/tacie/dziadku
itd.). Ile ma lat? Czy jest na coś chora/y? Od jak dawna? Jaką jest osobą?
2. Jak wygląda P. typowy tydzień pod kątem pomocy mamie/dziadkowi? (celem pytania jest
orientacyjne oszacowanie ile godzin tygodniowo respondent poświęca na pielęgnację i pomoc seniora)
B. OBSZARY POMOCY (5-10 min)
3. Wykonywanie jakich czynności sprawia kłopot P. mamie/ dziadkowi? W jakich czynnościach
wolał(a) P., żeby ktoś jej/jemu pomagał czy był przy niej/nim? (jeśli te kwestie nie wypłyną
spontanicznie – dopytujemy, a przy rzadziej wykonywanych czynnościach np. ciężkich zakupach,
załatwianiu spraw bankowych itd. – pytamy jak często się one zdarzają):
- codzienne i cięższe zakupy,
- sprzątanie (codzienne i generalne porządki, tj. mycie okien, trzepanie dywanów, wieszanie firan itd.),
- pranie, drobne naprawy odzieży,
- zakup i noszenie węgla do ogrzewania domu,
- wyjście do lekarza, odbiór recept, zakup leków w aptece (dopytać: jak często takie sytuacje mają
miejsce),
- wyjście z domu np. do Kościoła, fryzjera, na spacer, spotkanie ze znajomymi czy rodzinne itd.
- załatwianie spraw urzędowych, bankowych (płacenie rachunków, wypełnianie formularzy itd.),
- dojazd do określonego miejsca (lekarza, banku itd.)
- drobne domowe naprawy,
- przygotowywanie posiłków,
- pomoc zdrowotna – np. robienie zastrzyków, zmienianie opatrunków, ćwiczenia rehabilitacyjne itd.
- czytanie książek, gazet,
- higiena osobista, ubieranie się,
- noc/spanie.
C. OSOBY POMAGAJĄCE – BARIERY PSYCHOLOGICZNE (5-10 min)
4. Czy ktoś jeszcze oprócz P. pomaga mamie/dziadkowi w wykonywaniu tych czynności? Kto?
Jak często? (dopytać jak mocno otoczenie społeczne – rodzina, sąsiedzi, znajomi – kto jeszcze? – są
zaangażowani w udzielanie wsparcia; czy występuje jakiś podział obowiązków np. wnuk robi duże
sprzątanie raz na tydzień, sąsiadka przynosi codzienne zakupy itd.)
5. [jeśli senior posiada jeszcze innych bliskich członków rodziny] Czy pozostała część rodziny też jest
w jakiś sposób zaangażowana w opiekę nad P. mamą/dziadkiem? (Np. pomaga finansowo). Czy
decyzję o tym jak podzielić się obowiązkami podjęli Państwo wspólnie?
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6. Czy czasem czuje P., że przydałaby się jeszcze czyjaś pomoc w opiece nad mamą/dziadkiem?
W jakich sytuacjach czy w konkretnych czynnościach pomoc mamie/dziadkowi bywa dla P.
uciążliwa, sprawia P. kłopot? Z jakich powodów? (np. wizyta mamy/dziadka u lekarza w trakcie, gdy
P. pracuje, długie i kosztowe dojazdy, P. problemy z kręgosłupem, które utrudniają np. noszenie ciężkich
zakupów dla mamy/dziadka itd.)
7. Czy zdarzyło się, że w jakiejś sytuacji nikt z rodziny nie mógł opiekować się mamą/dziadkiem?
(np. iść z nią/nim do lekarza, urzędu, zostać w domu, gdy był/a chora/y). Proszę opowiedzieć o takich
sytuacjach. Co P. wtedy robi? Jak często zdarzają się tego typu sytuacje?
a) Co zrobił(a)by P., gdyby w przyszłości tego typu sytuacje [gdy nikt nie może w danej sytuacji
zaopiekować się mamą/dziadkiem] zaczęły pojawiać się częściej? (np. rozpoczęł(a)by P. pracę na
pełen etat, musiał(a)by P. zająć się również dziećmi/wnukami itd.)
8. Wykonywanie jakich czynności związanych z pomocą wolałaby P. zostawić wyłącznie osobom
z rodziny i bliskim znajomym? Z jakiego rodzaju pomocy dla mamy/dziadka wolał(a)by Pan/i nie
korzystać teraz lub w przyszłości? (dopytać szczególnie o załatwianie spraw urzędowych,
bankowych, lekarskich; wpuszczenia kogoś spoza rodziny i bliskich znajomych do domu np. do
sprzątania –> czy istnieje problem braku zaufania, obawa przed byciem okradzionym itd.; czy występuje
bariera moralnych zobowiązań, przekonanie, że wszystkim musi zająć się rodzina). Czy wyobraża
sobie P., by dać komuś spoza rodziny i bliskich znajomych pieniądze/dowód osobisty/klucze do
mieszkania, tak by mógł zrobić dla mamy/dziadka ciężkie zakupy lub zapłacić rachunki w banku?
D. OPIEKUNKI PRYWATNE I Z OPS (10 min)
9. Czy do kogoś P. znajomych, sąsiadów, członków rodziny przychodzi opiekun/ka lub
pielęgniarka środowiskowa z Ośrodka Pomocy Społecznej? (np. robi zakupy, pomaga w sprzątaniu
itp.) (dopytać czy to osoba z okolicznego OPS) (uwaga: pomoc z OPS jest płatna dla seniorów, ale w
zależności od wielkości swoich dochodów, seniorzy otrzymują zwolnienie z części lub nawet z całych
opłat):
a) Co sądzi P. o takiej formie pomocy dla osób starszych?
b) Czy myślał(a) P. żeby też skorzystać z takiej formy pomocy dla mamy/dziadka? W jakim
zakresie?/Dlaczego nie?
c) Jakie mogą być wady tego typu pomocy z OPS?
d) Czy spotkał(a) się P. z jakimiś opiniami na ten temat? Jakimi? [jeśli znajomi korzystają z
tego typu usług] Czy P. znajomi są zadowoleni z pomocy oferowanej przez opiekunki z OPS?
Dlaczego tak/nie? (celem pytania jest dyskretne uzyskanie informacji na temat opiniach krążących o
działaniu lokalnego OPS, czy osoby korzystające z pomocy OPS są zadowolone z jakości tych usług)
Gdyby respondent kategorycznie wykluczał możliwość pomocy udzielanej przez osoby spoza rodziny i
znajomych czy płacenia opiekunce – zadawać pytanie ogólniej, o „ludzi z Krotoszyna”:
10. Czy zastanawiał(a) się P. nad tym, by zapłacić komuś za pomoc w niektórych obowiązkach
np. za posprzątanie domu mamy/dziadka, zrobienie dla niej ciężkich zakupów itd.? W jakiej sytuacji w
przyszłości rozważył(a)by P. takie rozwiązanie?
- Czy rozważył(a)by P. skorzystanie z płatnej opiekunki dla mamy/dziadka w sytuacji, gdy
wyjeżdża P. na urlop, delegację, święta/spotkanie rodzinne w innej miejscowości?
Jeśli nie, dopytujemy: Dlaczego nie? (dalsze pytania zadajemy ogólnie, pytając o ludzi „tutaj, z
Krotoszyna”)
Jeśli tak, dopytywać:
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a) Kto mógłby być taką osobą „do pomocy” w opiece? (np. sąsiad, znajomy, osoba znaleziona
przez ogłoszenie); (osoby, które nie dopuszczają możliwości zatrudnienia kogoś do pomocy pytamy:
Kogo zwykle zatrudniają jako opiekunkę dla seniora osoby z P. okolicy? (sąsiadów, pielęgniarki,
osoby z ogłoszenia itd.)
b) Które z obowiązków taka opiekunka/opiekun mogłaby/mógłby przejąć? Jak często by się to
przydało?
c) W jaki sposób można by znaleźć taką opiekunkę/takiego opiekuna? (np. pytając znajomych,
szukając w prasie lokalnej, w internecie itd.)
d) Jak mogliby zareagować inni (przede wszystkim członkowie rodziny, sąsiedzi, znajomi), na to że
ktoś pomaga P. mamie/dziadkowi za pieniądze?
11. Gdyby miał(a) P. do wyboru skorzystanie z pomocy opiekuna/ki z OPS dla mamy/dziadka
albo opiekuna/ki prywatnej/ego (osoby, która za określoną zapłatę zrobi zakupy, posprząta dom czy
przyniesie recepty od lekarza) – kogo by Pan/i wybrał/a? Dlaczego?
E. CZYNNIKI WYBORU OPIEKUNA (10 min)
12. Pokażę teraz Pani/u i przeczytam 4 internetowe ogłoszenia osób, które opiekują się
seniorami. (Pokazujemy Kartę nr 1 respondentowi i czytamy na głos).
12a. Czy któraś z tych ofert wydaje się P. interesująca? Czy mogłaby P. zatrudnić którąś z tych
osób, żeby pomagała P. w opiece nad mamą/dziadkiem? (np. sprzątała, załatwiała dla P. sprawy
urzędowe, bankowe itd.) Dlaczego tak/nie?
12b. Dopytujemy o każdą ofertę po kolei: Co zniechęca, co zachęca P. w przypadku oferty numer
1? A numer 2 [potem 3 i 4]?
12c. Na co zwrócił(a)by P. największą uwagę wybierając opiekunkę/opiekuna? Jakie cechy i
kwalifikacje powinna/powinien on mieć?
12d. Jaką kwotę gotowa był(a)by P. zapłacić za godzinę pomocy opiekuna/ki? (ew. dopytać o
liczbę godzin w tygodniu i podać miesięczną sumę)
12e. Czy lepiej, P. zdaniem, wybrać do pomocy kogoś, komu się mniej zapłaci, ale bez
podpisywania umowy, czy trochę droższego, ale pracującego legalnie w firmie oferującej usługi
opiekuńcze? Jakie mogą być zalety wyboru opiekunki, która jest zatrudniona w firmie oferującej
takie usługi? (dopytywać o inne zalety, poza tym, że to legalne :)
13. W sejmie trwają pracę nad reformą sposobu finansowania opieki dla osób niesamodzielnych (w tym
seniorów). Być może w przyszłości zostanie wprowadzony tzw. bon opiekuńczy, dzięki któremu
państwo zapłaci osobie, która się zajmuje osobą niesamodzielną – może to być członek jej rodziny,
który zrezygnował z pracy, prywatna/y opiekun/ka czy opiekun/ka z OPS. Którą z tych 3 opcji
wybrał(a)by P., gdyby bon opiekuńczy działał już teraz? (pierwsze plany zakładały, iż wysokość
bonu dla osoby z I stopniem niesamodzielności wynosiłaby ok. 1 000 zł miesięcznie).
Dziękuję za udział w badaniu!
1. Płeć respondenta: …………………………………………..
2. Wiek respondenta: …………………………………………
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3. Sytuacja materialna respondenta (ogólnie, na podstawie jego miejsca zamieszkania i wypowiedzi w
trakcie wywiadu):
………………………………………………………………………………………………………………………
………..
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
4. Sytuacja rodzinna respondenta
……………………………………………………………………………………………………..
5. Sytuacja rodzinna osoby starszej, którą opiekuje się respondent (zanotować czy poza nim osoba
starsza, którą się opiekuje ma bliską rodzinę, czy mieszka ona razem z nią/w okolicy):
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
5. Sytuacja zdrowotna osoby, którą opiekuje się respondent (czy respondent cierpi na jakieś
długotrwałe choroby, czy ma problemy z poruszaniem się, przechodzi obecnie rehabilitację itd.)
……………………………………………...
6. Sytuacja zawodowa respondenta:
……………………………………………………………………………………………
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9.3. Transkrypcje indywidualnych wywiadów pogłębionych
Wywiad osobą starszą nr 1
Jak wygląda Pani typowy dzień? Nie tylko początek ale cały dzień.
Cały dzień?
Tak.
Więc tak rano wstaję, muszę powiedzieć, że no ja mówię rano pacierz, to też powiedzieć?
Tak, proszę powiedzieć.
Rano wstaję, odmawiam pacierz, potem się myję, myję zęby i ubieram się. Jem śniadanie, po śniadaniu
zażywam tabletki. A tabletki mam na nerki, mam na serce, na nadciśnienie. No potem do południa, teraz
obecnie zimą to oglądam telewizję, gotuję obiad. Po południu, też to zależy od pogody, jak jest ładna
pogoda to wychodzę na spacer, a jak jest niepogoda i zimno no to raczej w domu i przy telewizorze.
Potem kolacja, tabletki, wieczorem jakiś dobry film oglądnę. Gdzieś koło godziny w pół do jedenastej to
już się myję i idę spać.
A cały dzień sama Pani spędza?
No więc czasem przychodzi jakaś sąsiadka do mnie, nieraz ja idę do sąsiadki, nieraz wpadną dzieci,
nieraz je odwiedzam, no to zależy od pogody. Nie raz ja idę w odwiedziny do dzieci. No i tak dzień
upływa.
Ale to tak często się Pani odwiedza z rodziną i z sąsiadkami?
Dzieci mam blisko mieszkają. Syn na Józefa Piłsudskiego a córka na Ofiar Katynia także idę na
cmentarz to po drodze właśnie ich odwiedzę. No a co do sąsiadek to mam tu jedną taką panią dobrą
sąsiadkę to w razie czego czasem coś potrzebuję od niej, albo ona ode mnie, no to sobie trochę
pogadamy i tak dzień upłynie.
Rozumiem, dobrze. A czy czasami czuje Pani, że przydałaby się Pani pomoc w jakiś
czynnościach, że coś sprawia Pani kłopot?
Nieraz jest tak, że jak się źle czuję, no to jest tak niezależnie, nie raz od pogody, od wysokiego ciśnienia,
jak się czuję źle, to dobrze wtedy jak ktoś do mnie przyjdzie, pozmawiamy sobie, jakby nie pamiętam o
tym, że się źle czuję. No a sąsiadka moja, jak były dni i były nieraz takie noce, że potrzebowałam pomocy
no to dzwoniłam do mojej sąsiadki, bo ona mi powiedziała, że jak potrzebuję coś w nocy, coś by się
stało, to ona jest na miejscu a dzieci są daleko. Tak to zazwyczaj nie potrzebuję takiej wielkiej pomocy
jeszcze.
A ta sąsiadka taka młodsza czy tak w pani wieku?
Młodsza jest ode mnie.
To może ja się trochę zapytam o takie konkretne czynności, np. w takich rzeczach związanych z
domem, czy w gotowaniu, czy w sprzątaniu, w tego typu rzeczach, np. w robieniu codziennych
zakupów nie potrzebuje Pani pomocy?
Jeszcze nie.
A w takich ciężkich zakupach albo naprawach w domu?
W takich naprawach to tak. Jak maluję, to mi syn pomaluje. Nie jest malarzem ale zrobi mi. Elektryka
jak się zepsuje to też zrobi, bo to jest jego zawód. A jakbym już coś potrzebowała, nie raz firany zawiesić,
a jak mam dzień, że nie raz mi się w głowie kręci, ciśnienie coś nie tak no to córka przyjedzie i firany
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założy. Okna myję do tej pory jeszcze sama, jeszcze nie potrzebuję pomocy do okien. A tak poza tym
to w tym domu tak wielkiej roboty nie mam, no bo podłogę umyć to niewielkie co i odkurzacz włączyć to
też nie jest taka tragedia. Także do tej pory jakoś sobie radzę.
No a w takich rzeczach, np. żeby gdzieś wyjść na zewnątrz albo dojechać, np. do lekarza czy
jakieś, recepty czy leki, czy do fryzjera, do kościoła?
Więc tak, mam bardzo blisko lekarza, na drugiej stronie ulicy, do pana doktora Hoffmanna, jak coś
potrzebuję jakąś receptę to tylko zanoszę im to co potrzebuję, oni wypiszą i potem odbieram. No a do
kardiologa to tak idę ze trzy razy w roku, o to na Floriańską, to nie jest też tak daleko. A tak poza tym
nie wyjeżdżam poza Krotoszyn nigdzie.
Czyli takiej pomocy żeby gdzieś dowieźć czy do banku czy coś takiego?
Nie bo jak na razie to jeszcze chodzę.
Aha, czyli wszystko w porządku. A takie np. pomocy przy czytaniu książek albo gazet też nie?
No więc z tym trochę mam, z tym że okulary mam nie takie dopasowane. Np. to już bym tam nie widziała.
No ale jak takie większe litery jak są no to daję sobie radę.
Czyli we wszystkim Pani daje radę. Bardzo dobrze. A czy zazwyczaj, tutaj takie podobne pytanie,
czy ktoś Pani pomaga i jak często? Tutaj właściwie chyba zapytam o tą sąsiadkę, bo mówi Pani,
że ta sąsiadka tak pomaga?
Tzn. ja więcej pomocy nie potrzebuję od mojej sąsiadki. No gdybym coś potrzebowała, to mi
powiedziała, już zaznaczyła, słuchaj jakby dzisiaj cokolwiek w nocy się stało bo jesteś sama, to proszę
dzwonić, pukać, ja Ci pomogę. A poza tym w ciągu dnia no to, może nie codziennie, ale w tygodniu
może ze dwa trzy razy zawsze ktoś z dzieci wleci.
A zastanawiam się czy nie ma takiego podziału pomiędzy dziećmi? Np. że córka pomaga w
czymś, a syn w czymś innym i jakoś tak się dzielą.
No więc tak. Jakieś cięższe prace no to syn. A jeżeli chodziłoby o firanki, czy może bym mówiła, że
trzeba coś pomyć, coś takiego cięższego bym miała, ja właściwie nie mam takiej pracy, żebym musiała
tak się narobić w tym domu, bo jak jest pomalowane, jest poodsuwane, no to są powycierane kurze są
i znowu na jakiś czas jest spokój.
Czyli takie cięższe prace to syn a takie kobiece to córka?
Tak.
A zastanawiam się czy kiedyś się zdarzyła taka sytuacja, że nikt nie mógł Pani pomóc? I co
ewentualnie wtedy Pani zrobiła?
Gdyby ktoś mi nie mógł pomóc?
Nie, czy coś takiego już się zdarzyło?
Nie, nie było takiej sytuacji jeszcze, nie.
A gdyby się taka sytuacja zdarzyła, że nie mógłby nikt Pani pomóc? To co Pani by zrobiła?
No nie wiem. To właśnie mam taką dobrą sąsiadkę. Ona by mi pomogła tak.
A mam takie pytanie, w jakich czynnościach teraz albo w przyszłości, np. jakby miała sobie Pani
wyobrazić taką sytuację, nie korzystała by Pani czy nie korzysta z pomocy osób spoza rodziny?
Czy są takie czynności, że nie zdecydowałaby się Pani poprosić o pomoc kogoś spoza rodziny?
Właściwie to nie, nie byłoby takiej sytuacji.
Ale w sensie, że nie zdecydowałaby się Pani?
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Nie musiałabym.
Nie musiałaby Pani.
Nie musiałabym, bo na pewno w każdej sytuacji by mi z rodziny pomogli. Mam jeszcze siostrę, ona ma
jeszcze męża, więc cokolwiek bym potrzebowała takiego to zawsze mów, że jak coś potrzebujesz to
proszę powiedzieć, to Ci pomożemy czy zrobimy. Także raczej nie byłoby takiej sytuacji.
A gdyby się jednak tak teoretycznie zdarzyła taka sytuacja, to czy np. wyobraża sobie Pani
wpuścić taką osobę domu?
Obcą?
Tak.
No więc, może być różnie jeszcze.
Np. pomoc w takich rzeczach jak wyjście gdzieś do lekarza, do banku ale też wpuścić, żeby np.
ktoś posprzątał.
No więc, no nie wiadomo jakby to było. Bo nieraz jest taka sytuacja, że córka by nie mogła się zwolnić
z pracy i opiekować się mną, bo pracuje. No to gdyby była taka sytuacja to na pewno bym skorzystała
z tej pomocy.
A zastanawiam się np. czy wyobraża sobie Pani, żeby komuś dać, np. swój dowód osobisty, albo
pieniądze, albo klucze do mieszkania, właśnie żeby posprzątał, albo zrobił zakupy. Ale komuś
właśnie spoza rodziny, czy nawet takiej bliskiej znajomej jak ta sąsiadka. Czy wyobraża sobie
Pani taką sytuację, żeby tak wpuścić kogoś po prostu i dać takie rzeczy?
Mojej sąsiadce na pewno tak.
Sąsiadce tak. A komuś takiemu kto nie jest bliski?
No musiałabym się na pewno zastanowić nad tym kto to by był. Wprawdzie nie mam nic tu takiego co
by można by mi było ukraść, nie mam złota.
Czyli taki lęk się trochę pojawia, że ktoś mógłby coś ukraść?
Nie, ale tu nie mam nic takiego. No co, no tapczan ktoś wyniesie? Nie mam nic takiego, więc może i ten
klucz bym dała, bo w dzisiejszych czasach to ludzie patrzą, żeby ukraść pieniądze jakby ktoś taki wszedł
a poza tym, no nie, nie byłoby u mnie coś takiego co by wynieśli. Np. telewizora nie wyniosą bo za duży
a komputera nie mam.
Mam takie też pytania, bo to się wiąże, z bezpieczeństwem. Czy to trochę się nie wiąże z takim,
no że to jest takie trochę wstydliwe, że ktoś miałby nam pomóc w takich intymnych rzeczach, że
to jest jednak ktoś obcy i nawet ubieraniu się, czy nawet być w takim mieszkaniu, to jest takie
bardzo osobiste. Czy taki lęk się u pani pojawia?
Na razie jeszcze nie.
Dobrze, teraz chciałam chwilę porozmawiać o opiekunkach. Czy ktoś np. z pani znajomych czy
sąsiadek, czy członków rodziny jest w takiej sytuacji, że przychodzi w takiej sytuacji, że
przychodzi do niego opiekun albo taka pielęgniarka środowiskowa z ośrodka pomocy
społecznej?
Tak.
A czy to jest ktoś, kto mieszka blisko w okolicy?
Tak, to jest taka moja dobra koleżanka, która mieszka na Konstytucji. Tylko nie wiem dokładnie jaki to
jest numer bloku.
To nie ma znaczenia. Tylko mnie interesuje czy to po prostu Krotoszyn.
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Ona właśnie ma taką panią, taką opiekunkę, która przychodzi do niej na godzinę. Bardzo dobrze ze
sobą żyją, bardzo dobrze, one sobie razem kawę wypiją, herbatkę, razem sobie zjedzą co tam mają. Ta
pani jej robi zakupy, opłaty jej porobi, no także bardzo jest zadowolona z tej pani. Codziennie przychodzi
ta pani do niej na godzinę. Oprócz soboty i niedzieli.
Rozumiem. A co Pani sądzi o takiej formie pomocy? Właśnie dla osób starszych?
To jest bardzo dobre. No nie płaci tak dużo, już nie powiem ile ona tam płaci na miesiąc. Ona mi nawet
kiedyś mówiła, ale ja nie przywiązywałam wagi do tego. Także w każdym razie nie płaci tak dużo, a ma
tą opiekę codziennie, wprawdzie ma dzieci i dzieci jej wszystko zrobią, przychodzą, odwiedzają. Ale
takie codziennie zakupy co potrzebuje.
A teraz Pani sobie radzi bardzo dobrze, a czy myślała pani czy w przyszłości, żeby skorzystać z
takiej pomocy?
No gdybym potrzebowała to na pewno tak. Na pewno bym skorzystała. Dlatego, ze córka musi chodzić
do pracy, no bo nie ma innego wyjścia. Pewno, że ona by tu przyszła, syn by też przyleciał, no mam
dobrą synową, która też by przyszła, ale po co by było im obciążać takim np. czy pozmywaniem, czy
przyniesieniem ze sklepu takich rzeczy. No może by gdybym nie chodziła to bym obiadu nie mogła
ugotować. Ale to też jest tak, że obiady przywożą do domu.
Te panie tak?
Nie nie, ta Pani gotuje sobie obiady sama. Ale tu do góry mieszka taka jedna pani z mężem, też starsze
małżeństwo, gdzie im obiady przywożą.
Ale właśnie z tego ośrodka czy oni sobie zamawiają?
To już gdzieś z 1 stycznia, tam za spółdzielnią mieszkaniową, nie wiem czy się Pani orientuje? Tam
jest. Bo kiedyś ta kuchnia była tu w ceramice a teraz tu nie ma i jest tam. I tam nie wiem, to chyba już
chyba tak jest, że pan im przywozi ten obiadek codziennie i im go góry zanosi. Także nie muszą
gotować.
No to bardzo fajnie. A jakby się tak miała pani zastanowić czy taki typ pomocy ma jakieś wady?
To przychodzi pani cos do głowy?
Nie korzystałam z tego, to nie mogę mówić czy ma wady czy nie. Ale uważam, że nie, że chyba to jest
dobra strona. Bo ta pani miała nogę złamaną, leżała długo w szpitalu, potem w domu, gdzie nie chodziła.
To nie mogła nogi obciążać. A przy tej kuchni trochę trzeba postać. Także to jest chyba dobra rzecz.
Także te dwa przykłady co Pani zna to takie pozytywne? Te osoby tak pozytywnie się
wypowiadają?
Tak. Wcale nie są to takie drogie. Bo słyszę, że gdzieś po 7 złoty jest obiadek, no to przecież nie jest
tak dużo. Teraz jest wszystko fajnie, ale jakbym tak nie mogła chodzić no to na pewno bym musiała
chyba z takiej pomocy skorzystać. A może wolałabym nieraz zapłacić też aniżeli tak wciąż angażować
sąsiadkę.
Czyli byłaby Pani skłonna zapłacić, jakąś taką sumę, która byłaby dla Pani jakoś nie bardzo
obciążająca?
Tak. Bo ta opłata jest w zależności od pensji. Bo ja nie mam tak dużo dochodów to bym nie płaciła.
A jakby tak miała pani np. zapłacić za to, to które obowiązki by pani chciała, żeby ta osoba
wykonywała?
Jak do domu żeby przychodziła?
Tak. Co by było takie najtrudniejsze?
Przede wszystkim bardzo lubię mieć okna czyste. To by musiała co miesiąc umyć okna. No i firany,
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żeby mi prała. Bo lubię mieć umyte okna i firanki. Potem podłogę by mi musiała wytrzeć, no odkurzyć,
no w kuchni kafelki umyć, łazienkę wymyć. No i prać to może już by nie musiała, bp to już by mi córka
wyprała.
Czyli jak często by musiała przychodzić?
No może by musiała codziennie chociaż na godzinę przychodzić,
A jakby miała pani szukać takiej opiekunki, to jakby jej pani szukała? W jaki sposób?
No to na pewno bym złożyła jakieś podanie do tej opieki.
Ale to np. popytałaby pani znajomych takich?
No na pewno bym się spytała jak to trzeba załatwić, nie wiem czy to trzeba by było u lekarza? Chyba
nie.
A ja mam takie pytanie, jak myśli pani, jak mogliby zareagować, no przede wszystkim pani
rodzina, czy sąsiadka, gdyby zdecydowała się pani na taka pomoc za pieniądze. Nawet nie
koniecznie z OPSu, tak w ogóle kogoś zatrudnić. To jak Pani myśli, jak by na to zareagowali?
Nie mam pojęcia, nie wiem.
Ale myśli pani, ze to by było pozytywne?
Może by pomyśleli sobie, po co masz płacić, no to my przyjdziemy i zrobimy. Może tak, nie wiem.
Bo nigdy pani nie rozmawiała z dziećmi?
Nie, na ten temat nie rozmawiałam.
A tak się zastanawiam, gdyby miała pani do wyboru skorzystanie z pomocy takiej opiekunki z
ośrodka pomocy społecznej, a np. osoby prywatnej, która by pani skądś znalazła, sobie wybrała
itd. to co by pani wybrała?
Wolałabym to zapłacić i wziąć sobie z opieki aniżeli taką prywatna, bo tam bym zapłaciła i bym wiedziała,
że tyle to kosztuje i nikt by nie miał do mnie pretensji. A gdybym sobie wzięła prywatną osobę to może
czasem by potem było tak, a bo mi dala za mało, a nie miałam śmiałości powiedzieć, że to jest mało.
Więc wolałabym z opieki. Bo to co miesiąc jest rachunek do zapłacenia i jest spokój.
Ale to wtedy to pani sobie tak myśli, że taka osoba prywatna to jest taki ktoś ze znajomych, komu
się daje symboliczną kwotę?
Nie ze znajomych. Zupełnie obcy ktoś.
No bo wtedy w sumie też by pani miała taką stawkę konkretną, bo jak obca osoba powie, że chce
tyle i tyle za godzinę, to też by pani miała stawkę konkretną. Ale to woli Pani z tego OPSu. A co
Panią przekonuje za tym OPSem?
Bo ta moja koleżanka jest bardzo zadowolona z tego.
Aha, rozumiem.
One mają taki wspólny język ze sobą, tak sobie pogadają, a to sobie ugotować, a co dzisiaj zrobimy, a
co na jutro, co jutro mam jej kupić. No na prawdę bardzo fajna pani. Jak ja tam zajdę to jest tak miła
Pani i tak naprawdę. Także ona jej tak zaufała i one się na prawdę dogadują.
To nawet tutaj nie chodzi tyle o tą pomoc co o takie towarzystwo.
Tak bo ta moja znajoma bardzo lubi wiedzieć wszystko co się dzieje w świecie, więc ona tak nie
potrzebuje takiej wielkiej pomocy w domu bo jej tam dzieci zrobią co ona potrzebuje tylko ona potrzebuje
dużo mieć kogoś takiego do towarzystwa.
No tak, to jest bardzo mile jak one się tak dogadują. A teraz chciałam Pani pokazać takie cztery
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ogłoszenia internetowe. Ja Pani przeczytam, także proszę się nie martwić, że pani czegoś nie
widzi, ja pokażę palcem. I chciałam potem na temat tych ogłoszeń porozmawiać, one są z
Internetu. Jedno Pani tutaj położę i jedno ja będę miała przed sobą. Zaraz Pani przeczytam i do
tego wrócimy. Pierwsze ogłoszenie to jest taka młoda dziewczyna, tutaj na zdjęciu. To są takie
ogłoszenia opiekunów dla osób starszych. I tutaj ta młoda dziewczyna by chciała 6 złoty za
godzinę, ona ma wykształcenie średnie i brakuje jej doświadczenia w opiece nad osobami
starszymi. Ona tak pisze o sobie: mam 23 lata, jestem serdeczną, otwartą osobą, nawiązującą
szybki kontakt, można na mnie liczyć, zawsze doradzę, pomogę, potowarzyszę. Interesuję się
sztuką, jestem z zawodu plastykiem ,ale interesuje się wieloma dziedzinami. Lubię np. łowić ryby,
uwielbiam zwierzątka, najbardziej pieski. Bez nałogów, z prawem jazdy. Szukam dodatkowej
pracy na pół etatu a nawet dorywczej, żeby pomóc sobie w dalszym kształceniu. Później jest
drugie ogłoszenie, taki pan. Pan by chciał 8 zloty za godzinę. I on ma takie kwalifikacje:
pięcioletnie doświadczenie w opiece nad osobami starszymi i nawet może przedstawić
referencje. Jestem postawnym mężczyzną w wieku 61. lat, bardzo dobrze gotuję, sprzątam, piorę,
mam doświadczenie w opiece. Opiekowałem się rodzicami przez 10 lat. Mama była po udarze
mózgu, jestem gotów do podjęcia pracy od zaraz, posiadam prawo jazdy kategorii B. Trzecie
ogłoszenie to jest ogłoszenie ze specjalnej firmy oferującej usługi właśnie takie opiekuńcze dla
seniorów i tu pani już chce 13 złoty za godzinę. Kwalifikacje ma takie, że zrobiła specjalny kurs
opiekuna osób starszych i ma wieloletnie doświadczenie w opiece nad osobami starszymi i opis
jest taki: naszym klientom gwarantujemy wysoki standard i bezpieczeństwo świadczonych
usług, poprzez zatrudnienie personelu, którego kompetencje i doświadczenie jesteśmy pewni.
Czyli to taka firma pisze w sumie ten opis. I ostatnie ogłoszenie to jest 15 zloty za godzinę. To
jest pani pielęgniarka z maturą, skończyła liceum pielęgniarskie i posiada doświadczenie
zawodowe 10 lat ma doświadczenia w opiece i w opisie pisze o sobie: mam doświadczenie w
opiece nad osobami starszymi, gdyż opiekowałam się taką osobą przez pól roku w Niemczech,
mój zawód to pielęgniarka, wykonywałam go przez 30 lat. Posiadam prawo jazdy kategorii B.
Czyli mamy taką na początku młodą dziewczynę, później tego pana 60 letniego, który się
opiekował rodzicami, mamy taką specjalną firmę, która zatrudnia opiekunki i mamy panią
pielęgniarkę. I też różne stawki, tutaj 6 złoty, 8, 13, 15. I teraz chciałam zapytać, czy któraś z tych
ofert wydaje się pani interesująca i czy mogłaby pani zatrudnić którąś z tych osób, żeby Pani
pomogła w wykonywaniu tych czynności?
Tu też jest kwestia ceny, bo to zależy teraz, trzeba by było przeliczyć, np. te 13 złoty na miesiąc. Jakby
codziennie, przez 5 dni no to też by wyszła nie wiadomo. Nie umiem szybko policzyć na miesiąc i zależy
ile godzin.
A ile by była Pani gotowa zapłacić?
No tak gdzieś 10 złoty na godzinę. Wie Pani co, więc tak, ten mężczyzna to raczej nie, dlatego że może
bym się trochę krępowała przed mężczyzną. Ale ta młoda dziewczyna tutaj ta, też fajna.
Czyli w przypadku tego mężczyzny to pani zwraca uwagę przede wszystkim na płeć?
Tak, bo to mężczyzna.
Rozumiem. No a które Pani zdaniem jest najlepsze dla pani to ogłoszenie? To może tak
zaczniemy.
Ja bym została przy tej pani co te 13 złoty.
Czyli taka opiekunka z firmy?
Tak.
Dobrze. A co Panią zachęciło właśnie w tym ogłoszeniu?
No może i to, że ta moja koleżanka ma z opieki, to też taka firma.
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Czyli kwalifikacje?
Tak.
A w tym pierwszym ogłoszeniu, jest coś takiego zachęcającego? Pani tutaj powiedziała młoda
dziewczyna.
No może dla niej były te pieniądze potrzebne bo ona też dalej chce się uczyć. No ale no nie wiem. Może
trochę za młoda do mnie.
Rozumiem. A w przypadku tego ostatniego ogłoszenia. To co tutaj by było zachęcające a co
zniechęcające?
Nie wiem.
Tak się domyślam, że ta suma może?
No już jest więcej tych pieniędzy. To jest pielęgniarka. No to też dobra by była, ale no jednak już jest
trochę więcej, to już też by się uzbierało trochę tych pieniędzy w ciągu miesiąca.
A jakby tak przyjąć tą sumę10 złotych, to ewentualnie jak Pani myśli, to ile by pani potrzebowała
takich godzin w tygodniu. Żeby Pani wystarczyło?
No jak na początek to może codziennie godzinę.
Codziennie godzinę? Oprócz weekendu?
No to tak 50 złoty na tydzień. Gdyby to była sobota jeszcze no to 60.
No to 230 zloty miesięcznie?
No to nie jest tak dużo. to nie byłoby tak tragicznie nie.
A jakby Pani już się zdecydowała na taką osobę to jakie cechy powinna mieć ta osoba, jakie
kwalifikacje? No cechy to takie bardziej charakteru.
Przede wszystkim, żeby nie kłamała, nie oszukiwała.
Czyli trochę się boi Pani, że coś pani zabierze? Ja mam takie pytanie bo w czym np. mogłaby
oszukać panią?
No może źle powiedziałam, że oszukiwała. No ale żeby nie kłamała, no różne niektóre są.
Bo pani mówi, że koleżanka dobre doświadczenie ma. A słyszała Pani o takich jakiś
nieprzyjemnych sytuacjach?
Nie, właśnie nie. bo nie mam tak z nikim kontaktu.
No bo tak trochę czuję, że trochę jest strach z że ktoś mógłby oszukać.
No ja do tej pory nie potrzebowałam znikąd mieć żadnej pomocy, nie umiem tego tak określić. Myślę,
że bym się z każdą panią dogadała, która by była. Tu nic nie mam do tej pierwszej pani, a nie chciałabym
tego mężczyznę, a tu poza tym no bardzo fajne panie. Młode, na pewno by dużo wieści przyniosły z
miasta, co się dzieje nie.
Czyli taka towarzyska musiała by być, żeby mogła sobie Pani porozmawiać?
Tak, usiąść, pogadać, kawę sobie wypić. Po drodze bym jej dała pieniążki by przyniosła jakieś ciasto
do kawy, byśmy sobie dużo posiedziały.
A jakieś takie inne kwalifikacje? Bo pani tutaj też na tą pielęgniarkę spojrzała i firmę. to tak pani
myśli, że jakieś specjalistyczne, może potrzebne by były?
To zależy na co bym była chora.
Aha, rozumiem.
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Może jakbym już całkiem nie chodziła. Nie wiem jakby to było. Bo tak może też być.
Rozumiem, czyli teraz to by nie musiała mieć takich specjalnych. Ale gdyby coś , to wtedy by
pani chciała, żeby były specjalne kwalifikacje i żeby to taka towarzyska osoba była. A jakby tak
miała pani wybrać, to czy lepiej jest wybrać kogoś do pomocy, komu się zapłaci ale bez
podpisywania umowy, czy właśnie lepiej kogoś takiego pracującego w firmie? Że jest umowa,
wszytko jest legalnie?
Wolę coś takiego.
A jakby mogła pani powiedzieć dlaczego cos takiego?
No to właśnie tak jak już mówiłam, bo potem jest tak nie raz się słyszy, a bo chodziłam a by mi sie więcej
pieniędzy należało, a to może mi nie dali, a może utargowali albo cos takiego. A tak to nie byłabym
nikomu nic dłużna. Tyle ile by było trzeba to bym zapłaciła.
Rozumiem. Czyli chodzi o to, że jak się nie ma podpisanej umowy, to wtedy ktoś może mieć
pretensje, że chciałby więcej a myśmy mu tych pieniędzy nie dali.
Tak i taka Pani przychodzi np. na godzinę i potem sobie idzie. A tak to by przyszła, może by nie zdążyła
zrobić w tej godzinie to by musiała zostać dłużej i potem by miała pretensje do czegoś.
Rozumiem, czyli jak jest podpisana umowa to wtedy musi zrobić w godzinę.
Jak zdąży to dobrze a jak nie to też dobrze. Ale ona już musi iść do kogoś innego, bo już ma godzinę w
innym domu.
Rozumiem, że to też jest takie bezpieczniejsze.
No myślę, że tak.
To też trochę tak jak teraz rozmawiamy to ten wątek bezpieczeństwa się często pojawia, żeby się
trochę zabezpieczyć, żeby nikt nas nie oszukał, nie zabrał, albo nie skrzywdził. Tak mi się wydaję.
Myślę, że tak, że to jest takie istotne.
To właściwie już jesteśmy na samym końcu. Bo tu już wszystko zapytałam. Może chciałaby Pani
coś jeszcze dodać?
Raczej nie.
A takie pytania to są metryczkowe. Jakby Pani mogła podać swój wiek?
Rocznik czy lata?
Wiek.
76
Dobrze. Jeśli chodzi o sytuacje rodzinną to tak jak pani opowiadała, że ma Pani dwójkę dzieci,
które mieszkają mniej więcej blisko i mogą tutaj zawsze przyjść. A jeszcze tylko mam takie
krótkie pytanie o sytuacje zdrowotna, bo na początku mówiła Pani, że dużo bierze leków, czy to
są jakieś długotrwałe choroby?
Więc ja jestem o jednej nerce. Miałam operację usunięcia jednej nerki, siedem lat temu. I dlatego biorę
leki. Czy muszę wymienić leki?
Nie.
Potem mam niewydolność serca i to też muszę brać leki. Nadciśnienie, biorę na cholesterol. Także się
nazbierało trochę tych leków. Dziennie biorę ich 10. Ale to razem, rano i wieczorem. Rano 6 i wieczorem
4.
Czyli jak Pani weźmie te leki to jest w miarę dobrze i wtedy nie potrzebuje Pani jakieś takiej
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pomocy.
Do tej pory, nie wiadomo jak to dalej będzie. A jak do tej pory to pomagają te leki.
A mam takie bardziej ogólne pytanie. Pani jest na emeryturze. I to jest taka emerytura, która Pani
na wszystko wystarcza tak?
Ja jestem na rencie rodzinnej.
Aha rencie rodzinnej. A może mi Pani wytłumaczyć tak mniej więcej na czym to polega?
Bo ja przeszłam na emeryturę męża.
Aha 80%.
Tak i to jest renta rodzinna. Bo ja z mojej emerytury bym, ja przeszłam na rentę, a tak to miałabym dużo
mniej, a tak to przeszłam na męża to mam więcej pieniędzy.
Aha rozumiem. Ale to są takie pieniądze, które Pani wystarczają na wszystkie opłaty, na życie,
itd. Że nie musi Pani korzystać z niczyjej pomocy? Z wszystkim sobie Pani radzi?
Tak. I mam wnuki i mam jednego prawnuka. To czy mają imieniny, czy mają urodziny to zawsze mi
starcza jeszcze na drobne prezenty dla nich. No i dzieciom też jak mają imieniny też robię małe
prezenciki.
Czyli dobrze sobie pani radzi?
Tak.
To właściwie wszystkie są moje pytania. To może ja wyłączę.
Co będzie niedobrze niech Pani skreśli.
Nic nie będzie niedobrze.

WYWIAD osobą starszą nr 2 (notatki)
1. Wstęp - respondentka chodzi po mieszkaniu,
2. Jak wygląda typowy dzień od 1:58
- rano wstaje, toaleta, śniadanko, później często z mężem idzie do lasu, chodzą z kijkami. -> nagle
zaczyna opowiadać: 2 lata temu pochowała tatę, a 4 lata temu mamę „Bardzo to przeżyłam, bo
przeprowadziłam się po prostu do nich, bo oni nie chcieli przyjść tutaj, bo to starsi ludzie, powyżej 80-ki
i dlatego też byłam tam na Sobieskiego….” Dalej opowiada o mieszkaniu
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- spała u ojca, bo skakał mu cukier i trzeba było mu mierzyć – ona miała całą tę aparaturę, bo zięcia
kuzynka jest lekarzem
- „I jak to wspomnę, to jestem bardzo nerwowa, bo ja byłam jedynaczką i to dla mnie… to było straszne
przeżycie. Byłam bardzo związana…” (nawet koleżanka powiedziała, że uzależniona od rodziców)
M: 3:45 –czym się P. tam zajmowała?
- byłam tam codziennie, telefony – na okrągło; opowiada jak po imieninach dziadka mama zżólkła
(zauważyła to synowa, która jest stomatologiem) i okazało się, że to guz trzustki
- obowiązki przy rodzicach – robienie obiadów (mieliła wszystko w mikserze, bo mama miała bajpas),
toaleta, mycie rano, ; potem mama 2 tygodnie w śpiączce – leżąca, nogi jej puchły; znajoma geriatra
widziała, że ona jest wyczerpana opieką – wzięli mamę na tydzień do szpitala – okazało się, że już jest
bardzo źle, na koniec wzięła mamę do domu
- „Do dziadka to… już nie dałam rady, to wzięłam takiego pana młodego, który jest w Ostrowie, mi ta
pani geriatra, K. taka, to mi poleciła i to było płatne. Płaciłam za każdy ten zabieg.”
- 6:30 – opowiada o opiekunie do dziadka: mężczyzna-opiekun był do dziadka – mył go, dziadek w nocy
potrafił gaz otworzyć – ale wtedy córka, syn i mąż przychodzili do niego na noc pilnować „Bo całe noce
chodził – światła gasił, za nogi mnie ciągnął…”
-7:20 – po śmierci mamy ojciec miał z nią zamieszkać, bo ona odbierała wnuka z przedszkola. Po
śmierci mamy ojciec jeszcze był na chodzie , ona się nim opiekowała. A potem 1,5 miesiąca mu się tak
pogorszyło – przedtem chodził do niej na obiady, sam chodził na cmentarz, a ona tylko sporadycznie u
niego spała – a choroba tak szybko poszła i umarł
- 9:30 - jej dzień – starają się być aktywni (maż choruje – nogi mu puchną, ma nadciśnienie; ona –
nadpobudliwa po tej śmierci rodziców, była u neurologa), czyta książki; zachęciła koleżankę do
chodzenia na kijki; wychodzi z psem na spacer, 2 razy w tygodniu zajmują się wnukiem
12:50 – RZECZY SPRAWIAJĄCE PROBLEM – mężowi – już nawet założenie butów
- ale rzeczy w domu typu sprzątani, gotowanie, wszystko są w stanie sobie sami robić; sami jeżdżą
samochodem – np. na pocztę;
-15:29 – pytanie o to, czy dzieci pomagają jej np. przy myciu okien itd. – mówi, że nie, bo przecież nie
mają czasu – mają dzieci, dużo pracy (córka – kurator sądowy, zięć – informatyk, syn – radca prawny,
synowa – dentystka)
„No nie, ona nie ma czasu, dwójka dzieci i mąż przyjeżdża o wpół do piątek z pracy. I ona ma taką
pracę, że (…) no nie ma czasu. Syn jest radcą prawnym, to pani sobie wyobraża ile ma pracy, nie?”
- dzieci pomagają przy dużych rzeczach – np. jak trzeba było przewieźć meble z mieszkania ojca –
zapłacili za to; zięć naprawia jak coś się zepsuje (bo mąż już nie da rady, bo się nie schyli) – np.
zlewozmywak, elektrykę naprawił
- 17:30 – rzeczy, z których by nie chciała korzystać z pomocy spoza rodziny (opowiada, że już wśród jej
rówieśników zdarzają się udary – kolega umieścił byłą żonę w Hance):
„Ja bym tak nie chciała angażować dzieci. Ja bym tak chciała od razu umrzeć. Tak szybko. Tak teściowa
mojej córki teraz zmarła w październiku. Ugotowała obiad, napaliła w piecu, usiadła w fotelu, czekała
na brata z Poznania i dostała zawał. 70 lat równe.”
- „Ale nie mogę angażować dzieci – przecież oni mają jeszcze dzieci… Ile chłopcy mają? Ci starsi (…)
14, i 10, i 9.”
20:30 – czy wyobraża sobie dać komuś obcemu dowód osobisty, pieniądze, klucze?
„Nie widzę nikogo takiego… żeby to robił”.
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21:38 – „Byłam tak wyczerpana, że Beatka mi załatwiła taką panią Lidkę, która najpierw 2 godziny
zostawała, później… nie wiem jak to doszło, że chciała 3 godziny, to płaciłam chyba 7 zł czy 8 zł za
godzinę. Za tego pana Sławka do mycia… On był wspaniały nawet do szpitala przyszedł, bo tata był
tydzień w szpitalu (…) po prostu oknem chciał wyskoczyć. I tato umarł w szpitalu. Przy mnie.” (ciągle mi
się śnią, ciągle ci moi rodzice. Tak wspaniali ludzie).
22:45 – ja im okna myłam, rodzicom; chodziła posprzątać – zawsze jej mama się cieszyła, gdy jej
wysprzątała dom przed świętami
23:30 – czy do kogoś ze znajomych przychodzi opiekunka z OPS?
- sąsiadka koło 80 lat – wdowa – przychodzi jej pomagać siostrzenica/bratanica z innego bloku
-„Mało ludzi korzysta z takiej pomocy.” Dużo jest – osób w zakładzie opiekuńczym Hanna
25: 00 Co sądzi o tej formie pomocy z OPS?
- „Wspaniale!” – opowiada o sąsiadach – żona zmarła, a pan został sam – i miał chyba z 5 opiekunek –
ona słyszała, jak je wyzywał, opiekunki zmieniał jak rękawiczki. „Na końcu znalazła się taka pani… (…)
tak jakoś umiała się z nim dogadać, i on przy niej zmarł”.
26 :00 czy gdyby zaszła taka sytuacja, to skorzystałaby z takiej pielęgniarki?
- „Tak, tak. Dzieci.. no wiadomo, że przedłużyli okres przejścia na emeryturę, no niestety, to oni będą w
moim wieku”.
27: czy są wady korzystania z pielęgniarki?
- „To wszystko zależy od człowieka. Bo są ludzie, którzy naprawdę są uczciwi i dobrzy, ale są też…
Dużo się słyszy czy widzi w telewizji… jak nieraz różne są komentarze co się dzieje”.
- „Ja bym chciała, żeby było wszystko dobrze, żeby nie była takim…. Jakby to powiedzieć…
no…ciężarem.(…) Ciężarem dla kogoś.”
28:46 – czy myślała, by komuś zapłacić za wykonywanie niektórych obowiązków – mówi, że po 32
latach ma 1400 zł emerytury na rękę; mówi, że w zakładzie Hanna – to kosztuje 1650 zł
29:42 – Kto mógłby w razie czego pomóc? Czy sąsiedzi?
- mówi, że się wszyscy razem wprowadzali i są rocznikowo prawie równi
30:00 – jak by szukała opiekuna?
- przez znajomą lekarkę – geriatrę dowiedziała się o panu od mycia; od córki – o pani Lidce – opiekunce
31:20- opowiada o koleżance, która ma mamę 84 lata – która wyniki ma super, ale ma miażdżyce i
zmiany zachowania np. mówi – Wynoś się, albo płacze, że ścina ogród ; czynią starania o opiekunkę
„Tutaj nie ma takiego ośrodka dla takich ludzi z jakimiś urojeniami…” ale okazało się, że w Oleśnicy jest
32:17 – Gdyby do niej miała przychodzić opiekunka – jak często i co miałaby robić?
- zapytałaby sąsiadkę, która pracowała w domu pomocy społecznej – ona by doradziła jak znaleźć
dobrego opiekuna „No ja się boję tylko, żeby mi nikt krzywdy nie wyrządził…” – 33:40 widać że jest
rozdarta – chciałaby kogoś bliskiego, kto by się nią opiekował, żeby się bać krzywdy, ale też mówi; „No
chciałabym, ale wolałabym swoich. Tylko ja wiem jakie to jest … jakie to jest ciężko dla tej drugiej osoby.
Przecież ja nie byłam pierwszej młodości, bo miałam koło 60.-ki, 62 lata – jak mnie było ciężko!”
(przypomina jak ciężko było, gdy ojciec ją budził w nocy – to było straszne)
34:30 - Reakcje rodziny na wynajęcie opiekunki
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-na pewno by byli zadowoleni, gdyby widzieli, że to odpowiednia osoba – oni nie byliby w stanie; tak
sobie rozmawiają z koleżankami – rówieśniczkami – „ One właśnie mówią, że nie chciałyby… że dzieci
nie zapewnią nam opieki ze względu na to, że przesunęli wiek emerytalny.”
35:40 – opiekunka z OPS czy prywatna?
- patrząc na nasze finanse – to pieniądze by zadecydowały
„Ten pan do mycia to on brał 6 czy 7 złotych, za godzinę. On był godzinę, ale ja mu wszystko
przyszykowałam: ręczniki, miskę, mydełka, gąbki, co tam… ściereczki. I codziennie był dziadek cały
rozbierany i myty… bo jeszcze miał taką przepuklinę dużą. Dzień w dzień. A ja w tym czasie szłam na
zakupy. To był moment na zakupy”.
- A ta pani która przychodziła? „To ona tylko go pilnować”. Czasem zmywała też po obiedzie; ta pani
miała już chyba doświadczenie, już się kimś opiekowała
37:30 – CZYTANIE OGŁOSZEŃ Z INTERNETU
- przy oglądaniu zdjęć studentki – respondent podkreśla że sympatyczna; po zobaczeniu zdjęcia panamówi, że by go nie chciała; przy 15 zł – mówi, że to dużo
„Jak by człowiek jakieś takie schorzenia miał, co by wymagały… to ta pielęgniarka. (…) No to na pewno
więcej ta jest doświadczona, aniżeli ta młoda. Ale tak wizualnie, to wolałabym tą młodą tutaj.”
- plus pielęgniarki – doświadczenie; ale zniechęca cena – bardzo wysoka „Ale to ona cenę ma dlatego,
że ona jest wykwalifikowana. No i to dlatego.”
- studentka – nie ma żadnego doświadczenia, a to trzeba i zastrzyki i inne rzeczy. Jej zalety – spodobała
się jej buzia, dobre zdjęcie, sympatyczne „No ta buzia… (…), zdjęcie. Tak jakoś od razu rzuciło mi się
w oczy”; „Miło by było z nią być, ale jakby się było obłożnie chorym, to wolałabym kogoś
wykwalifikowanego”. Opowiada historię , jak musiała dawać zastrzyki ojcu – cukrzykowi – a on nie
chciał: „I kiedyś dałam w naczynie. I tak dałam w naczynie temu dziadkowi, że nie mogłam zatamować
krwi. Albo jak mi upadł… oboje z mężem byliśmy – taki ciężki się zrobił, żeby nie mąż… to on siłą go
podniósł. A gdyby był ktoś właśnie wykwalifikowany, to lekarz przyjechał, powiedział – szybko szklankę,
5 łyżek cukru (…) żebyśmy szybko zrobili. Wypił to, no i dobrze. I tutaj ta dziewczyna by mi nie pomogła
w tej sytuacji. Tylko ta cena! A pana nie, bo ja się wstydzę, bo wiadomo, że to się pampersy zakłada…”.
M: A dla mężczyzny np. męża albo ojca?
- To mógłby być. Ale czy on by ugotował jakiś posiłek?
M: No tutaj napisał….
- „Pan – wstydziłabym się pana.(śmiech)”;
44:00 –wspomina jak ciężko było jej zdobyć materac dla chorej mamy – pomagały znajomości
- opowiada jak zięć pomógł jej z mamą – gdy utknęła w toalecie i trzeba było ją podnieść – to zięć ją
podniósł – wtedy się przydaje mężczyzna, ale… i tak by nie chciała mężczyzny do siebie „Moja mama
do końca się wstydziła. Już takie jesteśmy, że… mówi: dziecko, niech oni idą sobie, ty mi zrób i jakoś
tego….”.
46:58 – Firma – nie podoba jej się zdjęcie – „No jakoś to smutno wygląda” , „No to zdjęcie, no tak smutno
widzieć już tę osobę taką leżącą i czekającą pewno nie wiadomo na co”.
- ale początkowo zrozumiała z ogłoszenia, że to taki dom starców
- przypomina sobie, że do rodziców też przyszła pani, która nauczyła ją zmieniać prześcieradło –
przypomina sobie, że wielu rzeczy nie umiała „To też pod koniec pani przyszła, dwa dni, pani pomogła,
nauczyła mnie zmieniać prześcieradło. Bo jednak dużo rzeczy nie umiałam. Że do połowy, przewrócić
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tak, włożyć, do połowy, później w drugą stronę. No właśnie o to chodziło. A ja się męczyłam i nie
umiałam prześcieradła zmienić.”
- firma- a one są jednak wykwalifikowane „To jest też dobre!”
- 49:00 –CENA; „Ja bym musiała tą najniższą, 6 zł. A gdyby coś się stało, to tak blisko szpitala
mieszkam, że bym musiała do szpitala.”
- czyli kwestia finansowa ją ogranicza – ale gdyby nie było ograniczeń finansowych wybrałaby
pielęgniarkę
50:00 Jakie cechy powinna mieć opiekunka?
- nie może być taka jak ona – czyli nie może zaraz się trząść i denerwować, musi być spokojna,
opanowana, żeby nie panikowała – bo to przechodzi na chorego; musi podchodzić do tego z uśmiechem
– w zależności od przypadku; zdjęcie młodej dziewczyny – serdeczna „że nie bałabym się jej”, w
przypadku pielęgniarki - ważny profesjonalizm – widać, że to kobieta wykształcona, też by się chyba
dobrze czuła przy niej
52:40 – przy swoich finansach wolałaby zapłacić mniej i bez umowy
- opowiada, że opiekun Sławek, który myl dziadka, przyszedł też do niego o szpitala i zastał go leżącego
na ziemi (spadł z łóżka) a pielęgniarki nie zauważyły, bo mają za dużo pacjentów (opowiada jak ojciec
musiał być związywany pasami, bo tak się rzucał i błagał ją, by go rozpięła)

Wywiad z osobą starszą nr 3

Może na początek zaczniemy: niech mi Pani opowie jak wygląda P. typowy dzień, tak w skrócie.
Do pracy nie wstaje więc muszę… troszkę sobie pośpię, potem wietrze mieszkanie, a ja się w ogóle
bardzo pocę - nie powinno tu być – czy dzień czy w nocy, dlatego okno otwarte, tu żelazko no więc i
ten, i to się tu najpierw powywietrza wszystko. W międzyczasie się myję, śniadanie sobie robię. Ja wiele
rzeczy na siedząco oczywiście, no bo takie takie mam warunki zdrowotne. No no i potem albo do sklepu,
albo na miasta, do miasta toto już opiekunka samochodem jak jadą to mnie już zabiorą. To jakieś
sprzątanie – zawsze coś jest w dom do pracy. Cały dzień, dopiero gdzieś godzina piąta, wpół do szóstej
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i to ja już sobie wtedy siedzę, trochę położę tak pod kocem. Telewizorek mnie nie interesuje to jest
książka, a potem krzyżówka i tak do końca, do godziny 10, wpół do 11 i dzień się kończy i potem spanie
znowu.
A jakieś takie wizyty dzieci albo sąsiadek? Jakieś bliskich?
Owszem, owszem, bo to w zeszłym roku 10 stycznia miałam właśnie operacje na te staw skokowy. To
[dygresja 02:29-33] to bardzo mi pomagały Panie to właśnie Pan Panią tu wprowadzał…
Tak, tak.
… to jest były dyrektor. My teraz tu jesteśmy wszystkie mieszkanki, to wszyscy jesteśmy emeryci. No
więc tu koleżanka zaraz z przeciwka. No właśnie państwo na dole ona to przynosiły obiady, to tu
przychodziła sąsiadka. Ta wprawdzie ona jest po wylewie, ona za dużo nie mogła zrobić, ale się bardzo
starała. Bo przecież ja leżałam 9 tygodni, mi nie wolno było wstawać no to począwszy od podsuwacza…
Rozumiem.
No to leżałam tu, to co miałam zrobić, przynosiły wszystko, żeby się umyć, żeby się jakoś przebrać,
żeby to ręce jako tako mam sprawne no i ten i... Ja mówię naprawdę mi bardzo dużo tu i koleżanki i czy
pranie na dwór wynieść jak tak latem to pani z dołu to albo córka. Niech pani się nie rusza, niech pani
nie wychodzi, zadzwonić – dały mi numer komórki, żeby ktoś wyniesie, przyniesie. Także naprawdę ja
miałam bardzo pomoc. To mówię dosłownie nawet obiady przynosiły, potem sobie już obiady teraz już
do tego czasu to już sobie biorę za… zaczęłam brać w szkole i biorę sobie dalej. To są jednodaniowe,
ale są bardzo dobre.
A jakaś taka bliższa rodzina, dzieci, ktoś taki?
Nie, ja jestem sama.
Rozumiem.
Ja mam brata, ale mieszka w Krotoszynie także no. Ale szczerze mówiąc mnie by brat za dużo nie
pomógł, bo to trzeba pomóc się umyć, przebrać, tu mężczyzna to nie za bardzo. Także tu pracowałam
i tu mieszkałam i tak już zostało. Ale nie narzekam, bo muszę powiedzieć, że w Krotoszynie takiej
pomocy bym nie miała.
A dlaczego?
Tam sąsiedzi każdy żyje swoim podwórkiem.
Aha, rozumiem. To tutaj dlatego, że jest mniejsza miejscowość, czy po prostu tutaj, że wszyscy
się znajdą z tego budynku?
Tu jest … to jest też możliwe, ale poza tym to zależy od człowieka. Jeden chce pomóc, drugi nie chce
pomóc.
Im tam w Krotoszynie nie za bardzo?
Nie. Ja wiem o tym, że ja bym nie miała tam żadnej pomocy gdzie tam, a brat mężczyzna to jest ….
Także także ja, że ja przeszłam tutaj wiele, ale dobrych rzeczy właśnie muszę powiedzieć także, mówię
tej pomocy, i w dalszym ciągu sąsiadka z dołu jak tylko zadzwonię, coś potrzebuję się pytam coś. Pani
Alu, czy coś się stało? Ja mówię: nic się nie stało tylko chciałam się coś zapytać. Naprawdę mam tutaj
dobrych, dobrych ludzi obok siebie także nie…
A mogłaby mi Pani powiedzieć jakie czynności sprawiają Pani kłopoty? W których potrzebuje
Pani pomocy?
No właśnie mycie okna przecież to trzy metry wysokości…
No widzę one bardzo wysokie są.
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To z klasy jest zrobione. Poza tym no ten opiekunka malowała mi mieszkanie, bo w zeszłym roku w
zimie trochę tam wilgoci było, a teraz jest jeszcze więcej.
Widzę, rzeczywiście.
I ona malowała, ja zgłosiłam burmistrzowi jak te mrozy były. Zgłosiłam była tu kontrola, była komisja,
była Pani z mieszkaniowego i jakiś tam Pan niby znawca, ale za dużo to on się tam nie znał. Że mam
otwierać okno. Ja mówię: no jak kaloryfer jest ledwo ciepły, mówię, żeby pan szedł gołym ciałem to się
pan nie zagrzeje, a ja otworzę okno, to ja tu zmarznę, a już nie mam takiego ruchu. Już człowiek nie
jest w wieku takim, już taki jakiś sprawny. Żeby okno otwierać to będzie sucho. Tak, ale nie w taki mróz
- gdzie będę otwierać. No to nawietrzak. Nie wiedział co to jest. No ale to ja mam okna zmieniane przez
urząd. Bo ja czynsz płacę to więc [niezrozumiałe 6:20-23]. Z burmistrzem rozmawiałam, no i mówi to
jest do zrobienia. Na a teraz ten facet, który mi zakładał te okna, bo to on ma podpisaną umowę z
urzędem. On mówi ten nawietrznik musi być wysoko. Tam trzeba go regulować, to będzie wiało, a kto
Pani tak wysoko będzie wchodził.
No właśnie. A niech mi Pani powie, a takie rzeczy jak zakupy na przykład, czy gotowanie.
No teraz gotowanie no jeśli chodzi o obiady to mówiłam, że biorę sobie ze szkoły, a śniadanie i kolacje
to człowiek sobie uszykuje. A jak ktoś przyjdzie gotowe pieczywo kupuje, to jak ktoś wiem, że mają być
goście to kupie, a jak nie to mam zawsze jakieś tam ciasteczka, coś tam w domu jest. To tyle zrobię.
No był czas, że były dwie kule albo wózek, bo jeździła przecież tam za tym… ja nie mam żadnej skrytki
niczego no to tam tu trzeba było, bo trochę w kącie miała tych przedmiotów to żeby wysuszyć ten kąt
no to mi tam ta moja opiekunka powkładała tam. Ja sobie na wózku to odkurzacz wózkiem nogą
odpychałam i odkurzałam i cieszyłam się, że ja sobie coś sama zrobię. No i także no no no… Mi
wysokości najwięcej sprawiały trudu, no jakiś kurze wytrzeć wyżej, coś tam poprawić to dobrze, że ją
mam, ona młoda to jest w stanie zrobić, a ja już wszystkiego teraz tak nie zrobię.
No a takie jakieś tam wyjścia do kościoła czy lekarza, żeby gdzieś…
Więc do lekarza czy do kościoła no to to zawsze mnie właśnie zabierają właśnie ta moja opiekunka tam
z rodziną. Matka jej też zawsze jedzie na jedenastą do kościoła no to mnie już zabierają też. Jak leżałam
chora no to ksiądz wikary przychodził z komunią świętą dwa razy w tygodniu bardzo dobrze. Nawet mi
ktoś powiedział, że mam zorganizowane życie, bo pielęgniarki przyjeżdżały z Koźmina do Koźmina z
zastrzykami, miałam rehabilitantkę prywatnie z Dobrzycy przyjeżdżała. No i właśnie te tu mnie Panie
pomagały także no i między innymi ta właśnie opiekunka. Także jeśli chodzi o jakieś wyjazdy no to ja
raczej mam ułatwione to dzięki tej opiekunce. Ona tu mieszka trzeci dom dalej także ona nie ma takiego
problemu z dojazdami do pracy. Także jest ja już tu… a ja o dwóch kulach chodząc trenowałam sobie
co kilka domów etapami chodziłam do Wałkowa [kilkaset metrów], żeby coraz dalej. A jak już doszłam
do tych pierwszych domów, tam jest nasz były uczeń, mieszka, tam jakieś takie trochę ogrodnictwo coś
takiego. No to tam sobie kiedyś weszłam to była niedziela, tak było ładnie, ciepło, zaraz zrobił mi kawę,
posiedzieliśmy. Ja panią odwiozę. Ja mówię: nie. Siedź w domu, ja jak… ja muszę się rozchodzić, bo
ja i ten. No i z powrotem też zaszłam jakoś – także ja ja już jakoś do Wałkowa zajdę to już jest jako tako.
Pomału, pomału, ale sobie teraz też o jednej kuli…
Coraz lepiej.
No jest jakoś trochę lepiej. No ale tak jak mówię, gdzie potrzebuję gdzieś jechać, czy do lekarza, czy
tam do Pleszewa jechać, my kiedyś jechaliśmy do Krotoszyna, to ona jedzie no.
A czy na przykład zdarzyła się taka sytuacja, że nikt nie mógł pani pomóc, że potrzebowała pani
pomocy …
Raczej nie.
Raczej nie.
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Tu raczej nie. Mówię, że jak tam bym poprosiła to to – a szczególnie państwo na dole, to tam, no bo ta
pani to jeszcze trochę pracuje tu, tam na dole jest biblioteka, filia miejskiej…
A ta pani jest młodsza, tak? Ta pani jest taka młodsza jeszcze, ta pani co na dole mieszka?
No to, no nie wiem czterdziesty któryś rocznik tam, no troszkę młodsza ode mnie oczywiście.
A mam takie pytanie, a czy są takie czynności, w których nie chciałaby korzystać z pomocy
nikogo spoza rodziny, że wolałaby pani, żeby robił to ktoś z rodziny?
Nie już tak się przyzwyczaiłam, żeby, nie, no ale to no kto będzie z rodziny. My jesteśmy tylko z bratem
no. On tam ma swoje życie, ja mam tu swoje życie.
Rozumiem.
Odwiedza mnie no na Wielkanoc przyjechał tu. Robiłam śniadanie wielkanocne, bo ja bym do
Krotoszyna nie dojechała. Także tu robiłam śniadanie wielkanocne i tego, czy to… albo tu przyjedzie,
albo zawiezie mnie moja Agnieszka zawsze mówię do Krotoszyna.
To Pani opiekunka?
Tak. No Pani z nią rozmawiała, ona mówiła wczoraj właśnie przyszła: mam być przygotowana.
Koleżanka się z nią umawiała na rozmowę.
Aha. Masz być przygotowana, żeby… nie ma P. być przygotowana, bo będzie wywiad przyjedzie. Pani
[nazwisko] – ja mówię ojej. A ja już wywiad miałam, bo przecież przychodził tu Pan, przyjeżdżał Pan z
opieki społecznej i też przeprowadzał tu wywiad. No i opinie o tej, o opiekunce, oczywiście.
A czy wyobraża sobie Pani, żeby dać np. komuś spoza takich bliskich osób jakieś pieniądze,
dowód osobisty czy klucze do mieszkania, żeby mogła zrobić nie wiem ciężkie zakupy czy
zapłacić rachunki?
Nie, tego nie robię. Tzn. ja mam koleżankę w Krotoszynie. Także jak ja nie wstawałam to ona mi z konta
pieniądze wybierała i przywoziła emeryturę. Także także, po prostu nie chciałam nikogo angażować w
te. Każdy ma swoje jakieś zajęcie i co jakieś problemy… a ona w Koźminie mieszka, ale i tak ona jest
starsza ode mnie, ale mimo wszystko ona jest na lepszym chodzie jak ja. No to ona przywoziła mi
emeryturę właśnie tu do domu także to to… A klucze to jak idę do szpitala, bo zawsze raz w roku na
rehabilitację w szpitalu to ja nie zostawiam. Ja kwiatkom wody naleje i pozamykam. Był czas że
zostawiałam, teraz już nie.
Ale to wtedy sąsiadce tak czy komuś …
Takiej, miałam tu taką przyjaciółkę. Jej córce ona tu w szkole pracowała gotowała dzieciom herbatę. To
ja jej to zostawiałam. Ja chciałam najpierw tej znajomej, tej pani. Ona mówi Danka i tak jest w szkole.
No to ona wietrzyła mi mieszkanie i zawsze ktoś tu się kręcił. A teraz już nie. Nie zostawiam nikomu
kłopotu tego nie chce robić. Tu nie ma co kraść.
Czyli nie zostawia Pani dlatego, żeby nie robić kłopotu, a nie dlatego, że się Pani boi?
Nie żeby po prostu komuś nie robić kłopotu.
Rozumiem. A jak często przychodzi do Pani opiekunka właśnie z OPS-u?
Tak wtedy, kiedy się gorzej czułam to przychodziła okrągły tydzień. Soboty, niedziele ona ma wolne
według ich regulaminu – to ja jej płaciłam osobno. No bo jak ja nie, ona mi tu ugotowała i tego i zawsze
mi tu coś sprzątała. Ona tu dużo zrobiła.
A przychodziła na przykład na godzinę czy na przykład na dłużej?
Na dwie godziny, tak codziennie na dwie godziny, a teraz przychodzi trzy razy dziennie też na dwie
godziny. Jak ja muszę być …
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Trzy razy w tygodniu?
Trzy razy w tygodniu: poniedziałek, środę i piątek. Umawiamy się tak, że jeżeli ona np. w tym dniu, kiedy
ma przyjść nie może wyjdzie jakiś wyjazd, ona też ma rodzinę ma dzieci to tego, no to przyjdzie na drugi
dzień albo przyjdzie wcześniej, albo przyjdzie później, no także swoje wykona także tam… Ona się
zawsze pyta co ma robić. Ja mówię na kartce masz napisane.
A jakie są jej obowiązki właśnie?
No ona po prostu ma dotrzymywać towarzystwa. Ona właśnie wykonać pracę, które które ja na przykład
nie jestem w stanie zrobić. I także, bo ja wiem i pranie mi tu robiła, wszystko robiła jak ja nie mogłam, a
teraz, teraz jak ja sobie… dzięki niej sobie pralkę automatyczną kupiłam, dopiero na starość.
[Śmiech].
Ale jak w rękach piorę to i tak siedzę na jednym stołku, na drugim miska i piorę w rękach takie
delikatniejsze rzeczy…
To takie męczące.
Nie. Jak siedzę to już nie jest tak źle. Ale staram się chodzić. Wychodzę w każdy dzień choć trochę na
powietrze, bo przecież te mięśnie odmówią posłuszeństwa kiedyś, nie a tak trzeba się trochę ruszać.
Muszę powiedzieć, że jak pojechałam, 10 lat temu miałam operacje endoprotezy mam w kolanie, no i
jak chodziłam po korytarzu o tych dwóch kulach już po operacji, po schodach się uczyłam chodzić, bo
to schody takie przykryte, tam się uczyłam w szpitalu sama bez rehabilitantki, lekarz przychodzi powoli,
bo P. zepsuje wszystko, przedobrzy P. Panie doktorze ja jestem sama ja muszę chodzić. Uparta kobieta.
No musze, bo ja wiem, że mi nikt nie pomoże. Takiej pomocy przedtem jakoś tak nie potrzebowałam.
10 lat młodsza byłam to też pewnie swoje robi. Ale tak nie było, żebym ja leżała w gipsie, bo tu wcale
gipsu nie miałam. Także ja sobie radziłam, no przecież ja ze szpitala wyszłam – we Wrocławiu miałam
te operacje i i bo to takie poklasztorny budynek, już schody, się wychodziło na dwór to do parkiet, na
parkiet do samochodu doszłam sobie sama o kulach, mnie nikt nie prowadził.
A na tej karteczce, jak pani zostawia te obowiązki tej opiekunce to co tam jest? Jakie to są
czynności?
No np. jak trzeba umyć okna, firany zdjąć przecież to jest bardzo wysoko czy - no potem wrzucę do
prali ona pierze - a czy ten… no mówię, że coś te kurze jakieś wytrzeć, czy coś do miasta jedzie to mi
tam coś załatwi. Wczoraj, np. wyniki odebrała mi z ośrodka zdrowia. No no no to co ja nie mogę zrobić,
no to ona robi, bo właśnie.
A czy ta liczba godzin jest taka wystarczająca wg Pani, bo to jest 6 godzin w sumie. Czy by
chciała Pani więcej?
Wystarczy. Nie, w zupełności mi wystarczy. To ja już sobie zmniejszałam, a mówię miałam całe tydzień
teraz potem sobie zmniejszyłam, bo bo w końcu po pierwsze, że to ja muszę płacić, a po drugie jak ja
sobie wiele rzeczy zrobię tam. Jak jest jakieś. Nie ma tam jakieś wielkiej pracy no to posiedzimy, zrobię
herbatę czy kawę i posiedzimy, porozmawiamy. Przynajmniej troszeczkę też ja mam jakiegoś
urozmaicenia. Tak także ja w ogóle mówię wcale nie wiedziałam dobrze, że jest taka taka możliwość,
że są te opiekunki, bo przecież jak są ludzie leżący. Jak ja tak 9 tygodni leżałam to ja sobie mówię:
Boże jak to się muszą czuć ludzie, którzy tak latami leżą. To jest straszne.
No. Czyli po prostu pani sama poczuła, że te 6 godzin wystarczy i …
Wystarczy.
… i sobie zmniejszyła.
No to oczywiście musiałam wniosek pisać do Opieki Społecznej, no i zgodzi się tam Państwo i tak ja mi
wystarczy to wystarczy.
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A jak Pani ocenia taką formę pomocy?
Stwierdzam, że to jest bardzo dobre, no bo w koń… jeżeli człowiek jest mało sprawny czy w ogóle
niesprawny. No to by musiał być zdany na siebie, leżeć i czekać na śmierć, nie. To jednak jest bardzo
dobre, bo to i dobrze, że to są ludzie młodzi chociaż kiedyś właśnie spotkanie miały w tym, w Klubie
Seniora i ona mnie tam zabrała, bo teraz się ten klub seniora przeniósł tam na to nowe miejsce. Jak byli
na staramy miejscu to nieraz jak byłam w mieście to wleciałam. Jak o 12:00 to się na obiad załapałam.
I ten, no to nieraz tam weszłam i tak atmosfera tam bardzo przyjemna. Nie ja mieszkam, jak ja jadę,
jedziemy, bo ja mam spotkanie, jak Pani chce to nich P. jedzie, to wsiadałam i pojechałam z nią. No i
tam z tą babką tam pani zaraz tam zrobiła herbatę czy kawę, troszkę żeśmy posiedziały. Ona miała tam
trochę też zajęć w międzyczasie. No i potem wreszcie skończyły to to spotkanie tam te panie opiekunki.
Tak żeśmy wychodziły no to widziałam, że tam są raczej takie młode, nie za młode, ale młode osoby i
ten… To dobrze, że one mają pracę przede wszystkim, to ile… Zarobek to nie jest wielki, ale jest praca.
To się chyba liczy gdzieś tam do renty, czy do emerytury.
A czy widzi Pani na przykład jakieś wady tego systemu właśnie tych opiekunek, czy może od
kogoś Pani słyszała, że na przykład ktoś był niezadowolony albo nie wiem od koleżanek?
To jest uzależnione od charakteru człowieka, do którego przychodzą. To musi być człowiek tak jak moja
jest bardzo, jak to określić, wyrozumiała, ale przy tym ma bardzo spokojny charakter. Ja bym, ja bym
się nie nadała do tej pracy absolutnie. To trzeba mieć… no bo ludzie chorzy to są, mają różne
zachcianki. Mają, lubią się poskarżyć, lubią, coś im się może nie podobać. No to, ale tu trzeba jakoś
mieć cierpliwość do nich, żeby im to jakoś wytłumaczyć, czy coś no przecież naprawdę no to kiedyś no
to opowiadały te dziewczyny właśnie, myśmy tam chwile rozmawiały i ten i one się tak śmiały Agnieszka
jak my ci zazdrościmy tej Pani. Ja mówię teraz mi zazdrości, gdy jak byłam, jak leżałam to mogłyście
mnie zazdrościć mówię jej. No ale ten także, no bo to mówię każdy ma inny charakter człowiek, ale już
chory to jest może jakiś marudny, to ciągle mu się może coś nie podoba. No to tak już jest. Straszy
człowiek też właśnie.
A z Pani koleżanek np. takich trochę starszych to też do nich przychodzą takie opiekunki?
Nie.
Nie.
Tak oni mają rodziny. Tamta pani na dole jeszcze ma córkę, pannę. Ci już mają dzieci pożenione są w
Poznaniu, ale ale oni są też jest młodszy ode mnie 10 lat. Jakoś tam sobie radzą. To zależy od od ona
jest bardzo sprytna, ona wszystko zrobi, wszystko szybko i dobrze. Ja tak szybko… ja nie byłam w
ogóle, nigdy tak jakoś szybko nie robiłam, ale teraz to już wolno, bardzo powoli wszystko robię, ale
zrobię. To jest ważne, że zrobię. Się cieszę z tego.
A czy teraz zastanawia się Pani, żeby, np. dodatkowo zapłacić za jakieś godziny, np. komuś
innemu oprócz tej pani Agnieszki?
Raczej nie.
Raczej nie. A jej np. dodatkowo jakieś godziny wziąć?
Nie, nie nie one, bo ja wiem niegdyś my nie rozmawiały na ten temat, czy chciałaby więcej. Ona jeszcze
jeździ do koło Koźmina, jak się na Borzęciczki jedzie tam, do jakieś starszej pani. Także to trochę może
by jej tam kolidowało gdybym nawet chciała, ale raczej nie no. Były takie czasy, jak ja mówię, no jeszcze
niewiele mogłam zrobić, to nieraz coś wylałam w nocy, bo to jak ja sobie, zrobią mi nieraz jakieś picie,
mi zrobili, zrobiły panie, tzn. jak było w termosie to pół biedy, ale z termosu wylałam do szklanki to
Jezu… Agnieszka wieczorem, Agnieszka przyjdź. Znowu P. coś narozrabiała. Ja mówię no… nawet
wieczorem przyszła.
Bardzo miło z jej strony.
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No, dlatego ona ma blisko, bo jakby gdzieś dalej musiała przyjeżdżać to może bym ją nie angażowała
wcale. Czy dywan wyczyścić przecież to ona też to robiła, zawsze pełno plam tutaj było.
A jakbyśmy sobie wyobraziły taką teoretyczną sytuację, że oprócz tych przydzielonych godziny,
że można jeszcze wykupić u opiekunki, ale (już bez zniżki) dodatkowe godziny i np. dodatkowe
usługi, jakieś takie duże sprzątanie, nie wiem trzepanie dywanów, posprzątanie ogrodu.
Owszem, no nie teraz już nie ma gdzie trzepać, owszem proszę P. malowanie było mieszkania,
malowała mi szafki, to ja płaciłam osobno.
Aha.
Kupy… pojechaliśmy po farby, kupowałyśmy farby i ja to płaciłam… To co płaciłam do Opieki Społecznej
to było osobno, za malowanie - to nie jest jej obowiązek, a że chciała, ona lubi malować no to mi
pomalowała i ten, także ja płaciłam osobno, no. A tak to resztę rzeczy jak sprzątanie czy coś to już jest
w jej godzinach. Jak przedłuży się czas no to następny dzień, który ma przyjść to wtedy jest krócej także
no jakoś…
Czyli byłaby Pani gotowa zapłacić np. gdyby się pojawiały jakieś takie usługi…
Gdyby tak, to na pewno no.
Ale to wtedy by wybrała tą panią Agnieszkę?
Tak.
A nie kogoś innego?
Tak.
Się pani czuje bardzo związana.
No to jest też moja była uczennica. Cztery lata ją uczyłam, bo to wtedy niby 1-3, bo ja mam specjalizacje
klasy 1-3, ale wtedy jeszcze nie wiem ciągam jeszcze czwarty rok ich. To był ostatni rok przed emeryturą
jak ja ich wypuściłam, bo później już, później już, bo to jedna z naszych koleżanek, nawiasem mówiąc
nasza była uczennica, też uczyła w młodszych klasach, chciała iść na studia. Tu koleżanka była
dyrektorką. I mówi ty już na studia nie pójdziesz to nich Lucyna ma klasy młodsze, a ja ci dam pół etatu
biblioteki i pół etatu religii. Ja mówię dobra. A potem mówi tak, wiesz co postaraj się o jakiś papierek z
religii, bo jak przyjdzie ktoś z wykształceniem to ja ciebie będę musiała zwolnić. Ja mówię chwileczkę
ja mam swoją specjalizację z jakiej racji, daj mi nauczenie początkowe i koniec. Mnie ksiądz
zaproponował i jeździłam trzy lata do Kalisza właśnie na te studia teologiczne [dygresja o studiach
24:30-25:30]. Także zadowolona byłam, bo też taki kontakt z ludźmi był. Teraz mamy taki kontakt
emerycie-nauczyciele Pod Wieżą (restauracja w Koźminie WLKP) mamy spotkania. Tak prawie 5
miesięcy nie byłam, bo po tej operacji to nie byłam, a potem się śmiały, że w maju pojechałam. To moja
opiekunka mnie zawiozła, siedziały tu Pod Wieżą to ja jej postawiałam kawę, ciastko i ona siedziała i
czekała. Do końca już nie siedziała, bo mi jej szkoda było jej czasu, ale w każdym razie, że zawiozła
mnie i tam czekała na mnie. I tam staram się korzystać z tych spotkań, bo to taki kontakt z ludźmi jest
trochę. To człowiek zdziczej jak będzie tak cały czas sam.
A często te spotkania?
Każdy drugi wtorek miesiąca. Teraz będziemy mieć z obiadem. My mamy swoje składki, bo to będzie
związane z dniem kobiet. No a teraz jestem zaproszona na na jest jakiś, tylko nie wiem. Muszę zgłosić
się do Klubu Seniora tam ma być jakiś dzień kobiet i dzień mężczyzn.
Mężczyzn też [śmiech].
No i moja Agnieszka mi to powiedziała, bo ona tam miała też jakieś spotkanie czy coś i opowiada, że
tam pani szefowa mówiła, że mam pani powiedzieć, żeby przyjechała. Ja mówię tak tylko, że to jest o
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drugiej, a ja o drugiej autobusu nie mam tylko jest o wpół do pierwszej, ale… To ja panią zawiozę. A z
powrotem to już tam już tam autobusy są, bo „J”-ki jadą no. No to jest akurat piątek.
A gdyby na przykład miała pani do wyboru skorzystanie z pomocy właśnie opiekunki z OPS a
opiekunki prywatnej. To kogo by Pani wybrała.
Nigdy takiego pytania nie miałam, ale chyba bym została przy swojej.
A dlaczego?
No bo…
Nawet nie chodzi mi tyle o osobę co w ogóle o ten system, nie, że to opiekunka prywatna była
by poza jakby instytucja, np. ktoś z gazety albo jakiegoś prywatnego ogłoszenia.
To jest druga sprawa, że też człowiek nie znałby osoby, a tu już ludzi znam, rodzinę znam także to też
jest inaczej no.
To też zadecydowało rozumiem, że ta pani Agnieszka już była pani znana i to tak…
Chyba tak, w ogóle nie wiedziałam, że to ona będzie, bo tu zaczęła przychodzić inna moja uczennica…
[śmiech].
…która tylko dwa tygodnie i pewno jej to nie odpowiadało, bo…
Pani tutaj wszystkich chyba już uczyła.
Tak [śmiech]. Powiedziała, że ona ma staż w urzędzie i do dzisiaj tego stażu nie miała. Widocznie jej ta
praca nie odpowiadała, bo tu trzeba mieć cierpliwość.
Może taka specyficzna.
No i w ogóle taka spokojniutka to ona się nie nadawała do tej pracy. Miała potem Agnieszka przyszła i
jeszcze… [respondentka prosi o wyłączenie dyktafonu]

Pokaże tutaj Pani, to są takie cztery ogłoszenia internetowe, ogłoszenia osób, które zajmują się
seniorami. [odczytywanie ogłoszeń 0:10-2:11]. I teraz moje pytanie jest takie, czy któreś z tych
ogłoszeń jakoś panią zainteresowało i czy pani by wybrała którąś z tych osób?
Szczerze mówiąc to zostałabym przy tej swojej Agnieszce.
A gdybyśmy tak czysto teoretycznie mówili. To nie chodzi o zwalnianie nikogo tylko po prostu o
to, co Pani …
Jeśli chodzi o tą straszą panią…
Tą na końcu, panią pielęgniarkę?
Tą na końcu. Ta już 30 lat pracowała, owszem ona może mieć praktykę, ale już taki człowiek w tym
wieku wszystkiego nie jest w stanie zrobić.
Aha, czyli wiek.
No właśnie, no pewno. No niech by to była osoba leżąca no to trzeba podnieść, trzeba umyć, trzeba
wym… wymasowanie to ona tam już potrafią pielęgniarki, ale z drugiej strony to już nie są. To już nie
jest już to zdrowie do pracy w tym wieku. No ja, a tak to to jak ktoś młodszy no to…
A ta młoda dziewczyna – to pierwsze ogłoszenie. Tam za 6 złoty za godzinę, brak doświadczenia,
23 lata, studentka.
No to ona się dopiero musi wprawiać w tym zawodzie. Także to nie jest takie łatwe. No a ona może
nigdy tego nie robiła, no więc ją może by się zraziła tym właśnie, że ludzie chorzy mają, że tak powiem,
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różne zagrania po prostu, nie, bo to i od charakteru zależne, no i od stanu zdrowia zależne, no i od
wieku zależne. No przecież człowiek, pewno, że zawsze się może coś nie podobać. Mi się też nie raz,
Agnieszka popraw to, czy tamto, bo to nie tak zrobiłaś, Agnieszka nic nie mówi, nic poprawia.
Poprawia. Czyli za młoda i brak doświadczenia.
Tak mi się tak wydaje.
A ten pan tutaj?
Ja sobie w ogóle nie wyobrażam w tej funkcji mężczyzny.
A dlaczego?
No bo to przecież to jest… gdyby on się opiekował mężczyzną owszem, ale jakby się opiekować kobietą
to sobie tego nie wyobrażam, bo przecież wiem kimś takim niesprawnym. No to jak mówiłam to trzeba
umieć, to trzeba… że on umie gotować tak, ale to trzeba obsłużyć jeszcze osobie leżącej. To jest …
Rozumiem w takich...
Ja bym się krępowała po prostu, żeby koło mnie mężczyzna chodził.
Rozumiem. W takich intymnych kwestach?
Tak, w takich intymnych kwestach. Bo to, że on umie gotować, mój braciszek też jest sam, a jak rodzice
żyli no to to, a potem jak już ojciec zmarł, to to mama też chorowała, to ja też miałam zwolnienia lekarskie
na opiekę i on też. Także się staraliśmy się tą mamą opiekować, bo ona też miała problemy z
chodzeniem i nie tylko, bo to na starość zawsze jakieś tam się choroby przyczepiają, ale ten… No i
teraz później mama umarła to ja jeździłam na ten bilet miesięczny, jeździłam, żeby mu ugotować, on
nic nie umiał robić. Teraz umie wszystko. Okna to on zawsze mył, firany prał to mama już nie raz jej się
poprawiło i ona: Marysia ja umyje okna, ty nie umiesz. Ja mówię tak: tyle lat mam i ty nie umiesz
[śmiech].
[śmiech].
No i ten, a teraz wszystko robi. I sobie wypierze i ugotuje i kury sobie chowa, jest na rencie, teraz już
wszystko robi. Jak człowiek musi to się nauczy.
Dokładnie. A co pani myśli o tej firmie oferującej usługi dla seniorów?
To jest może dobra rzecz. Opiekun z firmy właśnie usługi opiekuńcze [czyta]. To jest może dobra rzecz,
że ja w ogóle mówię, dobrze że taka taka instytucja jest no, bo trzeba jakoś ludziom pomóc, no bo
mówię leżeć i czekać na śmierć to…. A tak to jak ktoś przyjdzie do domu, to nawet jest sama atmosfera
inna. Obecność kogoś czy porozmawiać z kimś, czy coś. Zawsze jakieś świeże wiadomości przyniesie
z zewnątrz także….
A ja mam takie pytanie, a czym te osoby różnią się od tej pani Agnieszki jakby tak pani miała
powiedzieć? Tak od razu pani powiedziała pani Agnieszka… to pani Agnieszka jest najlepsza.
Nie wiem, czy najlepsza, no w każdym razie przyzwyczaiłam się i tak wydaje mi się, że ona jest taka
sprytna, że potrafi wszystko zrobić niech mi się coś zepsuje. Agnieszka jakiś śrubokręt przynieś, bo tam
coś mi się zepsuło. No to Jezu drogi. Dopiero malowanie przecież to musiała malować, drabinę,
przyjeżdża, malowała i koniec. Ja bym se nie zrobiła tego, w życiu nie. Przedtem to malarza wołałam to
widać, że to jest tylko dotąd, to całe nie jest. To malował tylko od tej strony wilgoci, ale tyle co teraz to
tam nie było. A jakoś wymalowała o te te to sreberko mi tu przyklejała. Ona tam wszystko zrobi.
[śmiech].
Dobrze, że tak potrafi właśnie. No ja mówię taka firma to dobrze, że to istnieje, bo to, ale to też zależy
od kogoś ile kto renty ma, np. bo tu jak ktoś ma dużo to może sobie płacić, ale jak ktoś ma mało, no to
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potrzebuje jeszcze lekarstwa sobie przecież, także no. No bo to jednak te 13 złoty za godzinę to to nie
jest mało.
A jakby Pani, np. potrzebowała takiej dodatkowej pomocy to np. ile by była wstanie Pani zapłacić
za godzinę? Ile takich godzin byłaby Pani w stanie dokupić?
No w tej chwili to już mi jest niepotrzebne dokupowanie. No bo jak już mówię człowiek już jest troszeczkę
więcej sprawniejszy jak sobie wiele rzeczy zrobi sam. No to już, już bym nie dokopywała, ale no gdybym
potrzebowała no to bym musiała sobie dokupić, no bo co bym miała zrobić jeżeliby, jeżeliby ta osoba,
która u mnie była to nie wiem, to znaczy ja bym musiała ją mieć i jej dołożyć godzin no. A ja zamiast
dokładać to ja odbierałam te godziny no, no ale ja mówię, no po co jak ja sobie coś i cieszę się, że sama
coś sobie zrobię.
A jak jest taka maksymalna suma, którą byłaby Pani w stanie zapłacić za godzinę?
A wiem się nigdy nad tym nie zastanawiałam. No przecież płaciłam o tej rehabilitantce, nie wiem jak to
za godzinę to było chyba 30 złoty. No ale trudno.
No ale tutaj opiekunka pewnie więcej godzin jest niż taka rehabilitantka?
No rehabilitantka przychodziła na godzinę.
Codziennie?
Chyba ze trzy, cztery razy w tygodniu. No to tam i masowała tą nogę i uczyła mnie tam chodzić. Czasem
był [niezrozumiałe 08:53] po przekątnej i ten i, no i oczywiście o kulach, o dwóch kulach, a ona sobie za
mną szła i tak pewno trzymała te ręce, tak mi się wydawało, żeby tak się nie potoczyła do tyłu. I tak
któryś raz był tak, ach po prostu jestem zmęczona to przyniosłam poustawiane, żebym sobie usiadła.
No i któryś taki raz doszłam tam do drzwi, oglądam się, a jej nie ma za mną. Ja mówię i co Pani zrobiła,
a ona mówi co Pani zrobiła, Pani szła beze mnie.
[śmiech].
Ale mówię i to nawet dobrze, że to ciągle ktoś przyszedł, to przynajmniej człowiek miał jakieś
urozmaicenie. Raz taka osoba, tu dziewczyny z zastrzykami…
A ja rozumiem, że jak te opiekunki z OPS-u przychodzą to OPS sam je przydziela, tak? Że Pani
nie ma wpływu na to, kto to jest?
Nie, nie mam wpływu na to, to Opieka Społeczna.
A jakby np. miała Pani wpływ to jakie cechy i jakie kwalifikacje powinna posiadać taka
opiekunka?
Ja nie wiem no jakie powinna mieć. No przecież zawsze porównuje te moją Agnieszkę, ona się
przyglądała jak ze mną postępowała rehabilitantka, to wiec jak jej nie było, to ona też jak już żeśmy
uczyły mnie najpierw chodzić po schodach, ona widziała jak tamta, to to chodziłyśmy obie, potem
chodnikiem tam i z powrotem. To na ławce sobie usiadłam, bo to już się ciepło zrobiło. Także ona już
potem mnie trenowała tak jak tamta. To trzeba mieć, to musi być osoba, która jest w tym zainteresowana
tym. Jak jej to nie będzie obchodziło co tam…
Taka empatyczna?
Tak. tak to to… musi być taka osoba no to… Jeszcze mi się wczoraj pytała, bo byłyśmy u, właśnie u
ortopedy na tym badaniu kontrolnym – w zeszłym tygodniu w środę – a Pani się w ogóle nie pytała, a ja
mówię tak, a ty mi nie podpowiedziałaś, czy Pani może jeszcze chodzić o jednej kuli czy już nie? Po
mieszkaniu to ja se tam te parę kroków, to są graty w razie jak bym się zachwiała… to przecież kiedyś
się tu o dywan potknęłam, to dobrze, że jest stół. Doszłam do stołu i mówię: chwała Bogu, że się nie
przewróciłam, bo bym pewnie zniszczyła to, co naprawiałam. No także, ja nie pytałam się, bo w ogóle
zapomniała, ale ja tak jak miałam z tym kolanem to jeszcze było… [dygresja 11:20-11:36]. A ja już po
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tym kolanie to ja chodziłam o dwóch kulach. Potem długo chodziłam o jednej. I tu miałam mojego
rodzinnego się pytałam: Panie doktorze, jak długo będę chodzić o tej kuli? A czemu Pani chodzi? Bo
się boję. Jak się Pani boi to nich Pani chodzi jeszcze, bo organizm odrzucił jedno, to on odrzuci drugie.
I tak było. No i tak, tak się już jakoś przystosowuje pewno do tego, no bo to po tych schodach to jest
ciężko, boje się zejść bez kuli. To jedną ręka poręcz, druga ręką kula. Na chodnik te płytki też nie są
takie równe, też się boje. Także póki jeszcze trochę to o tej kuli, a zobaczymy co będzie potem jeszcze,
naprzód nic nie będę mówić.
Czyli ta opiekunka taka zainteresowana musi być?
Tak, jest zainteresowana. Mimo to, że ona ma swoją rodzinę, ma dzieci, ale ona tak… W każdym razie
dobrze, że że ma tą pracę, bo ona by nie miała tego wcale.
A jakieś takie kwalifikacje też powinna mieć nie wiem pielęgniarskie czy jakieś …?
Raczej tak, no powinna mieć, bo przecież i tu do Obry jeździła też, do takiej starszej Pani, ona już nie
żyje. To ona jej dawała zastrzyki na cukrzyce. Ja mów… Agnieszka ja bym się bała. Uczyła mnie
pielęgniarka jak się daje zastrzyk, bo dawałam te, te przeciwskrzepowe dostawałam. No to ja przy niej
ten zastrzyk sobie zrobiłam, ale nie i koniec. Ja się boję… Nie, nie robiłam sobie zastrzyków. To też
trzeba mieć jakąś odwagę do tego.
Rozumiem. A czy lepiej, Pani zdaniem, jest np. gdyby Pani miała wybierać taką opiekunkę, czy
lepiej byłoby np. zapłacić komuś mniej, ale bez podpisywania umowy, czy też wybrać, np. kogoś
droższego, ale pracującego w takiej legalnej firmie jak, np. tutaj? Czy też komuś mniej, tak do
ręki, ale bez umowy?
[kaszle] Ojej przepraszam papierosy wychodzą, ale już nie palę – w październiku minął rok.
O, to długo [śmiech].
Nie ciągnie mnie. [dygresja na temat papierosów: 13:45-14:30]. Mnie się wydaje, że to było lepsze jest
sposób legalny.
A dlaczego oprócz tego, że jest oczywiście legalny?
No bo na pewno, że ktoś może mi… No to wtedy już nie ma tego, tego jak to się mówi, odciąganego
podatku i tak dalej, ale ale z drugiej strony no, ja tak patrzę z takiej strony raczej praktycznej, życiowej,
no to mi się wydaje, jak ona jest, Agnieszka tu np., biorę ten przykład, zapisana, no to się jej chyba
liczy się do emerytury czy do czegoś. A tak już tak nielegalnie no to tak jest, bo jest.
Zastanawiam się właśnie od tej strony osoby, która wynajmuje, nie od tej strony, która po prostu
pracuje, tylko od tej, która właśnie szuka opiekunki, czyli z Pani strony. Dlaczego firma legalna
jest lepsza?
A ja wiem, no chociażby może dlatego, że jakby mi się coś nie podobało to mam się gdzie zwrócić albo
z pochwałą, albo z naganą.
Rozumiem, rozumiem, że gdyby to było nielegalnie to nie ma później…
Ja nie ma gdzie się zwrócić wtedy no.
Czy odzyskać pieniądze czy skargę złożyć.
Tak, tak.
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Wywiad z opiekunem nr 1
Proszę powiedzieć kilka słów o osobie, którą się Pani opiekuje, to jest Pani mama, prawda? Czy
jest chora, od jak dawna?
Osobą leżącą jest ok 3 lat, taką w bardzo ciężkim stanie, bez kontaktu. Wcześniej chorowała i ta choroba
postępowała. Tak naprawdę jest już chora ok 10 lat.
A jeśli była na coś wcześniej chora, to to były poważna stany?
To nie był bardzo poważny stan tylko najpierw zaczęła mieć problemy z nadciśnieniem, reumatyzmem,
potem zaczął się problem neurologiczny, różnego rodzaju mikroudary, potem obojnak mózgu i potem
po silnym ataku neurologicznym została osobą leżącą bez kontaktu.
A jak wygląda typowy dzień pomocy mamie?
Jak przy każdej osobie, która nie jest w stanie robić nic przy sobie. Od higieny począwszy przez
podawanie leków, karmienie, zmiana pieluchy, podawanie jak nie kroplówek to podłączanie jedzenia,
bo jest żywiona PEGiem. Wie pani co to jest?
Nie, nie, jeżeli może Pani wytłumaczyć…
To jest żywienie bezpośrednio dojelitowe.
Rozumiem.
Wcześniej miała sondę w nosie, ale to jej nie służyło i potem założono jej PEGa.
Czyli wszystkie te czynności, które wykonywałaby osoba sprawna…
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… 24 godziny na dobę.
A czy ktoś prócz Pani pomaga mamie?
Troszkę pomaga brat, oprócz tego jeżeli ja pracuje to przychodzi opieka.
A jaki podział obowiązków jest między Państwem? Czy Pani robi najwięcej, czy brat?
Zdecydowanie ja najwięcej, skoro mama u mnie mieszka to wiadomo, że najwięcej ja. Brat bardzo
rzadko pomaga.
A czy jeszcze ktoś prócz Pani brata, dalsza czy bliższa rodzina?
Nie, nie, żadna, nikt.
W żaden sposób np. finansowy?
Nie.
A czy Pani ma czasem poczucie, że przydała by się Pani pomoc? W jakich sytuacjach?
Oczywiście, to jest zrozumiałe, zawsze by się przydała taka pomoc.
A czy w takich sytuacjach, gdy Pani musi wyjechać wyjść, czy rodzina Panią wspiera, może Pani
na nich liczyć, że zaopiekują się osobą, która jest niemogąca sama…?
To mogę tylko poprosić brata, ale ta pomoc jest znikoma, bo on też ma swoje sprawy. Tak naprawdę
mało mam tej pomocy.
A czy właśnie Pani ma dużo takich sytuacji, że Pani musi wyjechać czy wyjść, oprócz pracy?
To wtedy w wyjątkowych sytuacjach co się rzadko zdarza, bo trudno jest zorganizować całą opiekę na
dłuższy czas i całodobowo, to jest właśnie opiekunka.
A może Pani liczyć na jej pomoc? Czy ona ma wyznaczone dni kiedy przychodzi do Pani mamy?
Tak, tak.
A gdy jest taka nagła sytuacja, gdy Pani do niej zadzwoni i przyjdzie gdy jest taka kryzysowa
sytuacja?
Właśnie ustalamy z góry, takie rzeczy się nie zdarzają.
Czyli jeśli by Pani coś wypadło, to nie ma takiej osoby, która by na zawołanie przyszła?
Na zawołanie to nie.
A czy te czynności, które Pani na co dzień wykonuje przy mamie, np. zmiana pieluchy, to
wolałaby Pani, żeby robił to ktoś z rodziny czy ktoś z zewnątrz, np. wolontariusze, którzy by
przychodzili do Pani po odpowiednim przeszkoleniu?
Zawsze jest lepiej jeśli opiekuje się ktoś sprawdzony, od dłuższego czasu, do kogo ma się zaufanie, to
jest zrozumiałe.
A czy nie miałaby Pani obaw, gdyby zatrudniła by Pani taką osobę z zewnątrz, nie miałaby Pani
oporów, żeby dać jej klucze do mieszkania, czy np. pieniądze, żeby zapłaciła rachunki? Czy byłby
to problem?
Obawiam się, że jednak takich rzeczy wolałabym nikomu nie zlecać.
A ta opiekunka Pani mamy zajmuje się tylko takimi rzeczami związanymi z umyciem, zmianą
pieluchy, podaniem jedzenia?
Tak, tak.
Czy robi jeszcze coś dodatkowo?
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W wolnym czasie to jeszcze sprzątnie, ugotuje, poprasuje, to są takie czynności, więc dodatkowo takie
coś też wykonuje.
Czy ktoś wśród Pani znajomych sąsiadów korzysta z formy takiej opiekunki? Tu jest taka
kwestia, że dla ludzi korzystających z ośrodka pomocy społecznej ta forma pielęgniarki
środowiskowej jest płatna, w zależności od dochodów można otrzymywać te ulgi. Czy w Pani
otoczeniu sąsiedzkim czy krewnych, czy znajomych korzystają z takiej pomocy?
Nic mi na ten temat nie wiadomo.
A co sądzi Pani o takiej formie pomocy dla osób starszych jeżeli chodzi o opiekunki czy
pielęgniarki środowiskowe? Czy to Pani zdaniem…
Pielęgniarka środowiskowa dla mnie, w znanym mi otoczeniu, to jest osoba, którą ma każdy. W
momencie zachorowania ona przyjdzie, zrobi zastrzyk itd. Ona nie służy do opieki dłuższej. Jest jeszcze
coś takiego jak opieka długoterminowa, ale to nie ma nic wspólnego z opieką pielęgniarki
środowiskowej. Pielęgniarka środowiskowa przychodzi tylko do domu pacjenta, żeby mu zrobić zastrzyk
czy zmienić opatrunek, jeśli jest obłożnie chory i nie może przyjść do lekarza. Natomiast jest taka opieka
długoterminowa i z takiej opieki korzystam. Moja mama ma codziennie, pięć dni w tygodniu taką
pielęgniarkę, która przychodzi ją umyć, zmienić ewentualnie opatrunek, podłączyć kroplówkę, czy podać
jakiś zastrzyk w razie potrzeby. To z takiej bezpłatnej opieki moja mama korzysta. Ale to nie jest osoba,
która przy niej siedzi. Ona wchodzi wykonuje jakąś czynność np. w ciągu 15 minut i wychodzi.
Czyli nie przebywa z Pani mamą np. godzinę czy dłużej, tylko przychodzi, wykonuje te czynności,
o których Pani mówiła i wychodzi. I to jest z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej?
Nie wiem czy to jest pomoc społeczna. To się należy z Narodowego Funduszu Społecznego. Nie wiem
czy to jest z Ośrodka Pomocy Społecznej. Skierowanie na opiekę długoterminową wystawił lekarz i jest
bezpłatna.
Rozumiem. A czy Pani jest zadowolona z tej formy pomocy?
Z każdej formy pomocy człowiek jest zadowolony, jak mu pomaga w jakiś sposób. A przychodzenie
codziennie, umycie, też jest formą opieki, pomocy, więc każda taka forma jest oczywiście korzystna. Ja
jestem jeszcze osobą sprawną, która sobie radzi, ale jest wiele przypadków, gdzie ludzie są starsi, są
sami, nie mogą liczyć na żadną pomoc. I taka starsza osoba, która się opiekuje drugą starszą osobą to
dla niej to jest ogromna pomoc np. wykonanie jakichkolwiek czynności przy takiej osobie.
A czy słyszała Pani o formie pielęgniarki z Ośrodka Pomocy Społecznej? Nie spotkała się Pani z
tym, że ktoś korzysta?
Nie.
A z jakimikolwiek opiniami na ten temat?
Też nie.
Pani umieściła ogłoszenie, że szuka osoby do pomocy.
Tak, umieściłam to ogłoszenie, ponieważ opiekunka, która przychodzi do mojej mamy ma bardzo
chorego tatę i ona w każdej chwili może przestać opiekować się moją mamą. Więc to ogłoszenie dałam
właśnie w tej sprawie.
A co by było obowiązkami takiej nowej opiekunki, np. umycie Pani mamy, zmiana pieluchy, a
czy ewentualne posprzątanie domu, zrobienie zakupów?
Może tak, zrobienie zakupów niekoniecznie. Jak już to jakakolwiek czynność wykonana w domu.
Czyli posprzątanie tak?
Tak, ewentualnie tak.
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A zdarza się tak, że ta pomoc jest Pani ewidentnie potrzeba, bo zdarzają się różne sytuacje
życiowe, a czy myślała Pani albo korzystała Pani z takiej płatnej opieki dla Pani mamy w sytuacji
gdy Pani by wyjechała na urlop, czy delegację?
Tak, tak. To właśnie ta pani mnie zastępuje.
A ona jest na co dzień?
Nie, nie w każdy dzień.
A czy korzystałaby Pani z jeszcze dodatkowej opieki, gdyby okazało się, że musi Pani wyjechać
na dłużej?
Oczywiście, że tak, chętnie.
A kto właśnie mógłby być taką osobą? Czy myśli Pani o znajomych czy…
… zawsze się myśli o osobie poleconej. W ostateczności jest to osoba z ogłoszenia itd. Ale zawsze w
pierwszej kolejności woli się, żeby opieka była wśród osób bliskich. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to
chociaż wśród osób poleconych.
A jakie cechy musiałaby mieć taka osoba, żeby wzbudziła Pani zaufanie i żeby Pani się do niej
przekonała?
Żeby była miła, grzeczna, żeby była osobą, która to robi z zamiłowania a nie tylko z konieczności.
Oczywiście w miarę uczciwa, bo to jest też bardzo ważne.
Pani umieściła ogłoszenie na stronie internetowej, a czy jeszcze jakimiś drogami próbowała Pani
znaleźć taką osobę?
Oczywiście, że tak. Wśród znajomych najpierw.
A czy zdarzało się, że właśnie polecali Pani jakieś osoby, które przyjęłyby taką formę pracy i
pomagałyby Pani?
Na razie nie robiłam głębszych rozeznań w tym kierunku, na razie napisałam tylko ogłoszenie w
Internecie i podałam wśród znajomych. Na razie nie przeprowadzałam dalszych spotkań czy umawiania
się na spotkanie.
A kogo by Pani wybrała do pomocy przy mamie, opiekunkę z OPS-u czy prywatny opiekun, czy
pani, która zostaje wyznaczona. Kogo by Pani wybrała, prócz tego, że osobę zaufaną z polecenia.
Ale jeśli zaproponowano by Pani, że do Pani mamy przychodziłaby np. opiekunka z OPS-u to też
brałaby Pani taką możliwość pod uwagę?
Podejrzewam, że tak.
Wspominała Pani, że taka osoba powinna być miła uczciwa i rzetelna, chcąca pracować. A jaką
kwotę byłaby Pani gotowa zapłacić za godzinę takiemu opiekunowi?
6 zł.
A czy uważa Pani, że lepiej jest wybrać kogoś komu się mniej zapłaci i się nie podpisuje umowy
czy kogoś kto za swoją pracę chciałby trochę wyższą płace, ale legalnie, bo są takie agencje,
które umożliwiają wynajęcie takiego opiekuna. To jakie rozwiązania byłoby dla Pani lepsze?
To już jest kwestia uzgodnień. Trudno jest rozmawiać o czymś czego nie ma. Jeżeli jest to rzeczywiście
osoba godna zaufania, z której byłoby się zadowolonym, to wiadomo, że później ustala się takie warunki
i wybiera się to co jest właściwe.
Rozumiem. Mam do Pani jeszcze takie pytanie, ponieważ trwają takie prace nad reformą ustawy
na temat osób niesamodzielnych w tym przede wszystkim seniorów, tak jak Pani wspomniała
osób, które są same dla siebie i nie maja pomocy, może zostanie w przyszłości wprowadzony
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taki bon opiekuńczy dzięki, któremu będzie można zapłacić osobie, która by się zajmowała tą
niesamodzielną osobą, ale również mógłby to być członek rodziny, który zrezygnował z pracy,
czy to by był opiekun czy opiekunka z Ośrodka Pomocy Społecznej. Czy gdyby była taka
możliwość to zapłaciłaby Pani z tego bonu opiekunce, osobie prywatnej czy opiekunce z OPS-u.
Co to znaczy OPS-u?
Ośrodek Pomocy Społecznej.
A czym się różni prywatny od Ośrodka Pomocy Społecznej?
Prywatny to jest np. z firmy, która zatrudnia takich opiekunów, firma na pewno więcej sobie
policzy a opiekunka z Ośrodka Pomocy Społecznej to może być trochę mniej wykwalifikowana
osoba niż z prywatnej firmy.
Nie rozumiem w ogóle tego co Pani mówi. Absolutnie tego nie rozumiem co to znaczy prywatnie … nie
rozumiem w ogóle…absolutnie tego co Pani mówi.
Chodzi o to, że jeśli byłby bon opiekuńczy…
Co to jest bon opiekuńczy?
To jeszcze raz może przedstawię. W Sejmie trwają prace nad taką reformą sposobu finansowania
opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym też seniorów. I jest taki pomysł, być może w
przyszłości zostanie wprowadzony taki bon opiekuńczy dzięki któremu…
Co to znaczy bon opiekuńczy?
To byłyby takie środki finansowe, dzięki którym mogłaby Pani zapłacić osobie, która
zajmowałaby się w Pani przypadku Pani mamą, bo jest niesamodzielną osobą i potrzebuje stałej
opieki.
To takie środki państwo by dawało dla takiej osoby?
Tak, tak. Właśnie w Sejmie trwają takie prace nad reformą…
Już teraz rozumiem. Przechodzimy dalej już mi się czas kończy.
Jeżeli Pani miałaby takie środki to jakby mogła Pani zapłacić takiej firmie prywatnej, która
zatrudnia takich opiekunów albo np. Pani członek rodziny, który zrezygnował z pracy i mógłby
się poświęcić mamie czy właśnie taka pani z Ośrodka Pomocy Społecznej, to która dla Pani
byłaby taka najbardziej zaufana?
Już Pani powiedziałam, że zawsze na pierwszym miejscu, w pierwszej kolejności wybiera się osobę
wśród bliskich, później z polecenia, ewentualnie na samym końcu osobę obcą. Ale to też jeszcze nie
oznacza, że jeżeli jest jakaś firma, która się tylko i wyłącznie zajmuje takimi sprawami i ma zatrudnione
osoby, rzeczywiście typowo wykwalifikowana do opieki nad takimi osobami i ona za te osoby odpowiada
i ręczy, to oczywiście jak najbardziej można wziąć to pod uwagę, a nie że tak powiem osoby z ulicy, z
ogłoszenia i przyjdzie mi osoba zupełnie nieznana z ulicy itd.
Rozumiem.
Co innego jak bierze się osobę zupełnie nieznaną a co innego jeżeli istniej firma i ona profesjonalnie
zajmuje się świadczeniem usług z personelem wykwalifikowanym, to jest zupełnie co innego.
Tak, tak, czyli najbardziej przekonuje Panią ta rodzina, na pierwszym miejscu.
Właśnie chodzi o to, żeby to była jakaś najbliższa, zaufana osoba. Czy to będzie znajomy czy rodzina,
czy to będzie jakaś sprawdzona osoba z polecenia, ale oczywiście nie wyklucza się też takiej
możliwości, że jeśli miałaby powstać taka firma, która zajmuje się profesjonalnie świadczeniem takich
usług. Tak jak my mamy opiekunkę na okres długoterminowy to wydaje mi się, że to też jest firma, a ma
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wykwalifikowane pielęgniarki do opieki długoterminowej i z takiej opieki korzystam. Więc jeżeli jest ktoś
wyspecjalizowany to można też z takich usług korzystać.
To teraz na zakończenie, jeśli mogłabym poprosić o Pani wiek, bo to jest potrzebne do celów
metryczkowych.
Ok. 50 lat.
A Pani mieszka w domu jednorodzinnym czy bloku?
W domu jednorodzinnym.
Czy Pani jest zamężna, posiada dzieci?
Tak.
A ile dzieci?
Jedno.
A jeszcze powtórzymy, że oprócz Pani i opiekunki, Pani brat nie za bardzo pomaga przy Pani
mamie?
Mało, bardzo mało.
I Pani mama ze względów zdrowotnych mieszka z Panią?
Dlatego, że ja podjęłam taka decyzję.
Rozumiem.
Sytuacja zdrowotna Pani mamy. Jest to osoba, która potrzebuje pomocy, jest pod
długoterminową opieką?
Tak.
A jeszcze czy mogę poznać Pani obecne stanowisko pracy?
Nie.
To bardzo dziękuję za rozmowę, życzę wszystkiego dobrego.
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Wywiad z opiekunem nr 2
Proszę powiedzieć kilka słów o tej osobie, którą się Pani opiekuje. Na co jest chora, ile ma lat,
jaka to osoba?
Jest to z rodziny, mama taty…
Czyli babcia?
Babcia, ma 92 lata. Teraz w kwietniu, 4 kwietnia obchodzi 92 urodziny…yyy… Była po udarze. I teraz
muszę np. jechać jej napalić w piecu, podawać posiłki. No oczywiście do lekarza też, tak systematycznie
co trzy miesiące…
To jak wygląda taki typowy dzień, jak np. jedziesz do babci?
To jest tak, że od rana trzeba napalić w piecu kaflowym…
Czyli rano trzeba tam pojechać?
Rano… Potem np. śniadanie i obiady np. obiady wykupione są, nie.
Czyli ktoś inny je przywozi?
Nie, nie. Ja jadę po obiad i babci tam obiad, potem trochę tam sprzątnąć mieszkanie. Bo oczywiście
babcia mi przypisała mieszkanie, no to wnuczka musi się trochę zaopiekować.
Rozumiem. A ile to mniej więcej godzin zajmuje? Około której godziny tam jedziesz i jak to
wygląda?
To znaczy, tak powiem, że jadę… tak po 12, wyjeżdżam z domu, jadę po obiad i trochę tam… żeby
babcia tak… sprawna jest, ale żeby tak pomóc.
To tak do trzeciej, czwartej?
Tak z trzy, cztery godziny.
I to codziennie w soboty, niedziele też?
Tak, tylko w soboty i niedziele babcia sobie obiad gotuje.
Czyli jest w stanie sobie ugotować?
Tak, jest w stanie, tylko od poniedziałku do piątku to…
Rozumiem… A mam takie pytanie, wykonywanie jakich czynności sprawia babci kłopot? Przy
jakich czynnościach ktoś musi jej pomagać?
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No przy paleniu w piecu, bo to już ciężko się nachylić, żeby wrzucić…
Rozumiem… A to trzeba jakiś węgiel pewnie przynieść?
No węgiel to przyniosę, nie. Kiedyś tam babcia sobie sama przyniosła no to trochę hałasu musiałam
narobić. Babcia 92 lata ma, no to już nie będzie kurczę … Babcia tak myśli, że jest młoda.
Rozumiem… Czyli babcia by chciała sama i…
Sama i ten…
No właśnie i z takich rzeczy domowych no to tak w piecu trzeba napalić i co jeszcze? Zakupy?
Zakupy to też.
Obiad zrobić, posprzątać mieszkanie?
No sprzątnąć mieszkanie, żeby …
A takie rzeczy, które są na zewnątrz, np. babcia potrzebuje do lekarza…
No to wtedy mama jedzie po babcie a ja np. robię kolejkę u lekarza.
A czyli mama sama samochodem?
Mama samochodem …
A np. inne miejsca do kościoła, czy do fryzjera?
No to do kościoła nieraz idziemy pieszo, to tak to nieraz w sobotę… tak w każdą sobotę to już parę lat
wcześniej szłam razem z babcią, ale babcia… o kuli szła do kościoła.
A czyli babcia o kulach się porusza, tak?
No o jednej, ale to tam tak do podtrzymania, nie że ciągle chodzi o kuli tylko …
Czyli…
Taką równowagę …
Babcia może trochę spacerować…?
Może, ale to już tak trochę ciężko z tym spacerowaniem.
Tak z 10, 20 minut nie więcej… Rozumiem, A czy przy takiej higienie osobistej, przy ubieraniu
się, czy w nocy babcia potrzebuje pomocy jakiejś czy sobie tak radzi?
Radzi sobie
Dobrze, teraz chciałabym zapytać czy jeszcze ktoś oprócz Pani pomaga babci w tych różnych
czynnościach, o których tutaj mówiliśmy?
No nieraz tak, czy zimą, czy jak były takie lekkie mrozy to tata jechał palić w piecu, nie.
Ale to jest taki podział obowiązków, że są takie rzeczy, które robi Pani, które robi tata czy mama?
Rozumiem, że mama kiedy trzeba gdzieś zawieźć?
No to mama, wtedy.
A tata?
No tata to trochę tak w piecu, a teraz to babcia sobie czasem tam wrzuca, że … Babcia mówi, że ona
wie najlepiej, że mama przyjechała tam napalić w piecu to babcia tam mówiła: Łeee, to źle robisz. Czy
ja źle robię. No to kurczę… babcia sama tak…
Rozumiem, chciała by sama…
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Chciałaby sama, ale już tak trochę, w tym wieku to niech sobie babcia odpocznie, a nie kurczę w piecu
kaflowym…
A tak na co dzień to też ktoś przychodzi?
To siostra przychodzi tam z rodziny, nie…
Ale siostra babci?
Siostra babci.
Ale młodsza taka, która może jej pomóc, czy taka…
Taka w starszym wieku, to córka znaczy się babci.
A córka, czyli siostra Pani mamy. I ona też zajmuje się taka pomocą jak Pani?
To nie tak, ona przychodzi tak dla towarzystwa.
Ale codziennie przychodzi, czy…
Nie, to ja codziennie staram się być, żeby…
A czy ktoś jeszcze jest zaangażowany w opiekę? Bo rozumiem, że Pani, mama, tata.
Mama z tatą to tak trochę. Więcej to na mnie spada… tak to…
Nie wiem, jacyś sąsiedzi albo ktoś z rodziny?
Nie.
A czy ktoś pomaga finansowo czy po prostu babcia sobie radzi np., czy ktoś z rodziny?
Babcia tam opłaca…Że opłaty za czynsz czy coś to ja jadę i rachunki też płacę ja.
Czyli rachunki też Pani płaci, ale babcia sobie finansowo radzi?
Tak.
Rozumiem. A czy czasami czuje Pani, że przydała by się jakaś pomoc w opiece nad babcią, w
jakiś konkretnych czynnościach, które są dla Pani uciążliwe?
To z resztą, to babcia na razie takie duże pampersy to takiego czegoś nie ma nie… Po tym udarze to
tam trochę tabletki, nie, nieraz nie chce brać tabletki to powiem mamie, bo mama to tak łagodniej, a ja
wole tam nakrzyczeć na babcię, bo tata to tam nieraz jak obiad zawoziłam, to babcia mi połowę obiadu
dawała a połowę sobie jadła, no to tata zrobił hałas i trochę teraz tak… to wolę, żeby tak rodzice trochę
babcię nastawili niż ja.
Czy dobrze rozumie, że Pani czuje, że babcia by nie słuchała tego co Pani powie?
Trochę tak.
A czyli, że Pani jest za młoda i babcia nie czuje takiego respektu i nie chce tej pomocy od Pani?
No, że… ten obiad to za babci pieniądze są… Ja tam mówię, że babci obiad przywożę to babcia to je a
nie połowę mi daje, połowę ona a nieraz wychodzi półgłodna. A jak bym tych obiadów nie brała to bym
musiała jeździć od poniedziałku do piątku i w sobotę i niedzielę, żeby sprawdzić czy sobie ten obiad
naprawdę ugotuję, bo nieraz to babcia wcale nie je… by wcale nie jadła, to już wole, że pojadę po ten
obiad. Dla mnie to nie sprawia żadnego problemu.
Czyli uciążliwe jest to, że babcia może czasami Pani nie słuchać? Że sobie myśli, że Pani jest
tylko wnuczką i Pani nie musi słuchać, tak. A jeśli chodzi o czas, to nie ma Pani problemów,
zawsze może Pani pojechać?
Zawsze.
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A czy zdarzyło się kiedyś, że ktoś z rodziny nie mógł pojechać do babci? Mogłaby Pani
opowiedzieć o takiej sytuacji? Co się wtedy stało, co Państwo zrobiliście?
Było tak, że do babci się nie mogliśmy dodzwonić. Mój chrzestny zmarł i dzwoniliśmy do babci, czy w
innej sytuacji dzwoniliśmy i babcia chyba z jedenaście razy nie odebrała telefonu. Potem już się
zaczęliśmy denerwować, to tata wsiadł w samochód, pojechał, jeszcze mamy dodatkowe klucze,
odkluczył a tu nagle babcia sobie siedzi przed telewizorem, telewizor rozkręcony, radio rozkręcone: „nie
słyszałam telefonu”
Rozumiem. Zastanawia mnie też, czy była taka sytuacja, że wszyscy byli zajęci i nikt nie mógł się
zająć babcią?
Nie to raczej jest czas, żeby się babcią zająć, nie. Ja tak nie robię, że wzdycham ciężko, że muszę jej
ten obiad zawieźć tylko dla mnie to jest przyjemność, że można.
A gdyby się tak zdarzyło, że Pani np. pojechałby na wakacje, to co wtedy. Jak byście Państwo
rozwiązali taką sytuację?
To wtedy mama albo tata nie, ten obiad … jest zawieziony przez rodziców.
A jak by z tej części rodziny nikt nie mógł się zając babcią to jak myśli Pani co wtedy by trzeba
zrobić gdyby taka sytuacja się pojawiła?
To najwyżej kogoś z dalszej rodziny, nie.
A czyli jest ktoś. A jakieś kuzynki czy…?
No kuzynki są, nie.
Czyli babcia ma więcej dzieci, nie tylko… Czyli babcia ile ma dzieci?
Chyba jedenaście wnuków.
Jedenaście wnuków? I ma dwie córki?
Dwie.
A synów też nie?
Też nie.
Dobrze. Mam takie pytanie, wykonywanie jakich czynności związanych właśnie z pomocą babci
wolałaby Pani by wykonywała tylko bliska rodzina? Z jakiego rodzaju pomocy dla babci wolałaby
Pani nie korzystać? Teraz lub w przyszłości.
Np. podawanie kroplówek, że jak już by było tak tragicznie, że podawano by kroplówki, to lepiej, żeby
pielęgniarka. Że np. żeby wenflon wbić to rozumiem, że …
A w drugą stronę. Są takie czynności, które uważa Pani, że powinna wykonywać tylko rodzina?
Że np. nie pielęgniarka, czy ktoś zatrudniony, tylko, tylko rodzina?
Dla babcia to jest lepiej rodzina. Nie że wyjazd do Baszkowa jak to niektórzy wywożą …
Ale w jakim sensie do Baszkowa, może coś Pani więcej powiedzieć?
Że nie ma już litości nad babcią … tylko niektórzy to starszych tak na bok odsuwają.
A może Pani powiedzieć co jest w Baszkowie?
No tak są… trzeba najpierw zapłacić odpowiednią sumę, żeby tam tą osobę zawieźć…
Czyli taki dom dla osób starszych, tak?
Dla osób starszych, nie. Ale babcia… tata to tam czasami mówi, że babci by się przydał taki wózek
inwalidzki na prąd, a babcia mówi: „co dla mnie, ja jestem młoda”. I nic nie chce.
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A co Pani myśli o tym Baszkowie? Czy to jest taki zły pomysł, żeby…?
No zły… bo tam jest dużo osób, takich schorowanych, poważnie cierpią…
Ale to jest zły [pomysł] dlatego, że tam są chorzy ludzie, czy z jakiego powodu?
Że tam są chorzy ludzie i, nie… dla babci… babcia się np. boi iść do szpitala. Jak jest powiedziane, że
tam szpital, tak na tydzień, pani lekarka zadecydowała, że na jakieś tam kroplówki czy coś to już babcia
trzęsła się, bała się iść do szpitala.
Rozumiem. Czyli babci by przeszkadzało, że wciąż jest wokół takich starszych schorowanych
osób, tak? A tez chodzi o to, że tam jest jakaś opieka nie dobra, czy nie?
Znaczy… obiady i opieka to jest chyba dobra, tylko babcia by się tam źle czuła.
Rozumiem. A czy wyobraża Pani sobie, żeby komuś z poza rodziny, czy jakiś bliskich osób dać
pieniądze, dowód osobisty, klucze do mieszkania babci, żeby ta osoba np. zrobiła zakupy, czy
zapłaciła rachunki w banku? Komuś właśnie spoza rodziny, nie mamie nie tacie…
No to spoza rodziny, to jedna tam do PZU na ubezpieczenie, to babcia mi nie daje pieniędzy, tylko tej
osobie co tam idzie i swoje ubezpieczenie na życie zapłaci i od razu babci.
A kim jest ta osoba, jakaś sąsiadka?
Córka, babci córka.
Ale to jest też z rodziny, a się zastanawiam czy komuś takiemu obcemu, zatrudnionemu?
Obcemu to chyba nie.
A czemu nie?
To różnie, może wziąć pieniądze. Niektórzy to np. wpłacają na czynsz, że np. czynsz 120 zł, 20 wpłaci
a 100 nie wpłaci.
Rozumiem. Czyli boi się Pani, że taka osoba by ukradła. A jeszcze czegoś się Pani boi?
Nieraz babcia np. ja jestem w mieszkaniu, powiedzmy, a babcia np. idzie do ogródka zobaczyć kwiatki
czy coś i zostawi mieszkanie otwarte, ale ja jestem w mieszkaniu w razie co … czy ten… Albo nieraz
sama idę, babcia jest na ogródku przyjechałam z obiadem i ja wchodzę patrzę, pootwierane na oścież
mieszkanie …
Czyli obca osoba wiąże się Pani z kradzieżą czy z tym, że coś zabierze?
Tak.
Dobrze, a teraz mam takie pytanie. Czy do kogoś z Pani znajomych, rodziców, czy np. babci, czy
członków rodziny przychodzi jakiś opiekun albo taka pielęgniarka środowiskowa z ośrodka
pomocy społecznej. Może koleżanek babci np.?
Yyy…nie przychodzi.
Nie przychodzi nikt?
Dobrze, a co sądzi Pani o takiej formie pomocy? Kojarzy Pani ośrodek pomocy społecznej?
W Krotoszynie to kojarzę, bo ja dwa lata się opiekowałam babcią. Straciłam, no bo weszły inne przepisy
do 30 czerwca, no to dwa lata były. Że dwa lata się opiekowałam i ponoć ma to wrócić, że w Rządzie,
tam już ustawa jest…
…ale co ma wrócić?
No ta opieka nad babcią.
Aaa
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Że tam co miesiąc i wszystko było opłacane, rentowe, lata pracy leciały, wszystko było opłacone i ma
to wrócić.
Tak, ma coś się takiego pojawić i teraz w Sejmie trwają prace nad reformą tego sposobu
finansowania dla takich osób niesamodzielnych, czyli też dla takich osób jak Pani babcia. Ma się
pojawić cos takiego jak bon opiekuńczy, dzięki któremu państwo np. będzie płacić takiej osobie
za opiekę. To może być tak jak u Pani np. członek rodziny, prywatna opiekunka, albo właśnie
ktoś z tego OPS-u. Jak by Państwo mieli wybierać, to którą opcje by Państwo wybrali gdyby się
pojawił taki bon opiekuńczy?
To z rodziny.
To pewnie Pani?
No bo opiekowałabym się babcią i tak nagle straciła… bo należało się tym osobom, które miały dzieci
niepełnosprawne. A ci co mieli osobę starszą czy w podeszłym wieku to już inne przepisy i się nie…
Czyli Pani by po prostu chciała wrócić do tej…
Chciałabym wrócić do tej dalszej opieki.
A od kiedy się Pani opiekuje babcią?
Od 2000…(chwila namysłu)… 13 maj 2011 chyba.
2011, czyli już trzeci rok?
Czy 2012? Bo 30 czerwca 2012 to były dwa lata. To dwa lata i teraz był lipiec, sierpień, wrzesień,
październik, listopad, grudzień, styczeń i luty, no to osiem miesięcy tej opieki..
Rozumiem, a wcześniej Pani dostawała i Pani to… dobrze rozumiem, że Pani to traktowała jako
swoja pracę?
Jako pracę. Jestem po takiej szkole, że jestem opiekunem dla osób starszych, nie, że po takiej szkole
jestem.
A to może Pani coś więcej powiedzieć o tym?
To w Koźminie, w zamku robiłam te szkołę.
Ale to jest jakieś technikum czy…?
Nie, nie liceum profilowane o profilu socjalnym czyli o opiece nad starszymi i od razu jest zawód, nie.
A to mam takie pytanie, wcześniej się Pani opiekowała innymi osobami, czy babcią?
Nie od razu babcia, tylko przez siedem i pół miesiąca w PCK …
Pracowała Pani jako opiekunka?
Tak. Też tak starszymi ludźmi. Jako wolontariuszka, tam nie, bo niby tam tez mama mi trochę pomogła,
a mówiła, że tam do szefowej, że niech mi znajdą jeszcze parę, nie, ale im tak było ciężko kogoś znaleźć,
żebym miała tam na etat, czy coś, to im ciężko było znaleźć kogoś kim miałabym się opiekować. To
mama podziękowała. Mama teraz zmieniła pracę na lepszą i spokojniejszą, bo mamę też tak poganiali.
To mama też pracowała tam w PCK?
Tak, pracowała w PCK,
I to dlatego Pani zrobiła taka szkołę…?
Tak, tak, tak.
Rozumiem. A co Pani myśli na temat takiej formy pomocy w takim bądź razie, o takich
pielęgniarkach środowiskowych, czy opiekunach z OPS-u?
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Że to by było dla starszej osoby lepiej, gdyby ktoś z rodziny… bo to nie…
Ale to rzadko jest ktoś z rodziny, bo taka pielęgniarka z OPS-u jest jednak obca. To co Pani myśli
o takiej formie?
To chyba babcia by też… gdyby taka pielęgniarka, taka jeszcze fajna pani, żeby też babcia…ale babcia
jest taka bardziej przy rodzinie.
A czy zastanawiali się kiedyś Państwo czy skorzystać z takiej pomocy?
Nie.
A gdyby miało się tak stać, że by się Państwo zdecydowali na taka pielęgniarkę to jaki to by
musiał być zakres godzin? Na ile godzin ona by musiała przychodzić?
…
Tak podobnie jak Pani, trzy, cztery godziny dziennie, czy może krócej?
Może krócej tak.
A czy mogą być jakieś wady takiego systemu właśnie jak by pielęgniarki przychodziły?
No wiadomo, że jak np. jest starsza osoba i tam np. pampersy trzeba zmieniać to tak czysto to robić,
żeby… bo ja np. jak w PCK… to jedna osoba za mną, to już mówiłam, pani jeszcze miała kota i tam np.
mówiłam, że w kuchni był bałagan, to jeszcze kolacje szykowałam, to kompot był rozlany, lodówka
otwarta jeszcze kot wszedł i potem mieli problemy z kotem, bo coś tam w lodówce przecież musiał
zjeść… była lekko otwarta…
Ale to jakie są wady? Jak by to Pani określiła?
Takie…
Że te pielęgniarki są takie niestaranne? Tak to rozumiem.
No tak, chociaż może ta pielęgniarka tak to starannie robi, nie.
Bo to tak nie do końca rozumiem. To znaczy, że te osoby z PCK się nie przykładają jak robią?
Niektóre się przykładają, nie. To tam ja np. się przykładałam, porządnie czyściłam. Np. kiedyś ja
otwieram drzwi a nagle … starsza osoba kurczę, leży na podłodze, nie, to nie mogła pani poczekać, ja
o piątej przyszłam i tam godzinę nie. Kiedyś na dwie godziny zostawałam dłużej, bo np. się nie
wyrobiłam czy coś, to nie mogła pani chwile poczekać? No nie spieszyło mi się. I się zawahała trochę…
No tak, ale to jest problem jak by z tą osobą starszą a się zastanawiam nad problemami
z pielęgniarką, czy opiekunką, czy widzi Pani jakieś problemy jak by taka obca osoba miała do
babci przychodzić? Bo jeden już Pani powiedziała, że babcia nie lubi obcych a jakieś inne
powody?
…
Nie?
Czy spotkała się Pani z jakimiś opiniami na temat ośrodka pomocy społecznej, czy na temat
PCK, rozumiem, że jest to jakoś połączone?
W PCK jest trochę roboty, bo w godzinę trzeba się zmieścić a ma się paru (podopiecznych) a u babci
to mogę dłużej posiedzieć…
A czy słyszała Pani opinie innych ludzi na ten temat np. sąsiadów? Dobre są te pielęgniarki?
Nie.
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Czy zastanawiała się Pani nad możliwością zapłacenia komuś za pomoc przy obowiązkach
związanych z babcią?
Babcia sama operuje finansami i nieraz rozdaje. Jak zapłacę czynsz, prąd, gaz i np. teraz w marcu
będzie jeszcze podatek. To to co zostaje to babcia mi daje. I mówię, babcia, po co babcia mi daje, a
ona na to a weź, weź.
Ale zastanawiam się czy nie ma np. takich czynności, które trzeba wykonać przy babci i Państwo
by chcieli komuś innemu to zlecić?
Nie zastanawialiśmy się nad tym, żeby komuś to zlecić. Z rodziny przychodzą nieraz z babcią wypić
kawę, porozmawiać, nieraz ja nie mam o czym z babcią rozmawiać. Wszystko jej powiem, a babcia
trochę ma teraz problemy z mówieniem. Jakiegoś tam słowa zapomni.
A czy np. czyta jej Pani?
Babcia sama czyta gazety.
A czy w przyszłości rozważyłaby Pani taką możliwość, że zapłaciłaby Pani komuś np. za
posprzątanie mieszkania, czy nie ma takiej potrzeby?
Nie ma.
A urlop czy święta? Nie ma takiej sytuacji, że Państwo wszyscy wyjeżdżają?
Nie, nie, nie. Babcie na święta bierzemy tutaj. Nieraz ma problem z wejściem po schodach, ale na
Święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc to do babci jedziemy, ale nie ma tak, że babcia sama w domu
siedzi.
Czyli rozumiem, że zawsze kiedy zbliża się jakiś wyjazd czy święta, to trzeba rozważyć co z
babcią?
Tak, tak, tak.
Mam takie pytanie, w jaki sposób można tutaj w Krotoszynie znaleźć takiego opiekuna czy
opiekunkę? … Jak by Pani np. miała kogoś takiego szukać, gdzie tu w Krotoszynie można kogoś
takiego znaleźć? Tak jak Pani ma np. babcię, ale nie może się nią zająć sam, bo np. pracuje i mąż
też pracuje.
Najwyżej się zgłosi do jakiejś tam fundacji albo do ośrodka pomocy społecznej, co się na Kobylińskiej
tu w Krotoszynie znajduje i najwyżej poprosić o wniosek i…
A w przypadku Pani babci, gdyby zdecydowała się Pani kogoś zatrudnić albo Pani mama to jak
Pani myśli jak by zareagowali inni członkowie rodziny, sąsiedzi?
O to nie wiem, chyba by mnie wyrżnęli coś tak czuje.
Rodzina jak by zareagowała?
To ta osoba co się cały czas zajmowała babcią, to przecież młoda jest, wszystko pozałatwia, rachunki
płaciła, bo niektórzy to by tam zapomnieli, nie chcieli… nie, nie, nie… to jak by inną osobę do babci do
mieszkania wprowadzić to co… potem by się babcia dobrze czuła, czy źle czuła w takiej sytuacji.
Rozumiem, czyli wydaje się Pani, że inni mieliby to Pani za złe?
Tak.
A czy to nie wynika z tego, że Pani jest spadkobiercą babci? Że mieszkanie będzie Pani i wszyscy
oczekują, że to Pani ma się nią opiekować? Czy nie?
Nie.
Po prostu dlatego, że Pani jest wnuczką?

99

Tak, że jestem wnuczką. Jak babci mi przypisywała mieszkanie to mówiła, że pewnie teraz będziesz
chciała się wprowadzić i mnie na bruk wywalisz, a ja mówię: babcia, babcię na bruk wywalić, niech
babcia trochę pomyśli.
To mocne to takie było.
Przecież ja babci nie wyrzucę. Niektórzy, to tam słyszałam w telewizji, czy radiu, że młodzi jak tam mają
mieszkanie to babcie gdzieś najlepiej wysłać. Myśli, że jest mądry, mieszkanie opłaci, czy remont zrobi
mieszkania…
Rozumiem, a gdyby miała Pani do wyboru taką opiekunkę z OPS-u czy PCK a taką opiekunkę
prywatną z ogłoszenia, to kogo by Pani wybrała i dlaczego? To znaczy taką osobę, która zrobiła
by wszystko to co Pani. Czyli posprzątałaby, załatwiła różne sprawunki, zaprowadziła do
kościoła, to by wolała Pani taką z OPS-u czy PCK, czy taką z prywatnego ogłoszenia?
To chyba z prywatnego ogłoszenia nie.
A dlaczego?
Bo niektóre są podstępne, że nieraz podkładają pieniądze. Tak się mamie zdarzyło, że wyciera szafkę,
otwiera i mówi, proszę wziąć to 50 zł, ja tego nie ruszę, bo od razu będzie, że ukradłam.
Ale to kto jest podstępny, ci ludzie starsi czy te pielęgniarki prywatne?
To chyba te pielęgniarki. Ludzie starsi to mogą mieć sklerozę, że gdzieś położą pieniądze i zobaczymy,
weźmie czy nie weźmie.
A to myśli Pani, że taka pielęgniarka z OPS-u to taka większa kontrola jest?
Tak, że jest większa kontrola.
Dobrze, to teraz pokarzę Pani taka kartkę, teraz to może przeczytam i zaraz o tym porozmawiamy:
Pierwsza to jest młoda dziewczyna, 6 zł. za godzinę, tak w Pani wieku, wykształcenie średnie i
brak doświadczenia w opiece nad osobami starszymi i ona pisze o sobie, że ma 23 lata, jest
serdeczną, otwartą osobą, nawiązującą szybko kontakt, można na mnie liczyć, zawsze doradzę,
pomogę, potowarzyszę. Interesuję się sztuką, jestem z zawodu plastykiem, ale interesuje się
wieloma dziedzinami. Lubię np. łowić ryby, uwielbiam zwierzątka, najbardziej pieski, bez
nałogów. Z prawem jazdy. Szukam pracy na pół etatu a nawet dorywczej, żeby pomóc sobie w
dalszym kształceniu. To jest pierwsze osoba. Druga to jest pan, 8zł za godzinę, pięcioletnie
doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, nawet ma referencje, pisze o sobie tak: jestem
postawnym mężczyzną, w wieku 61 lat, bardzo dobrze gotuję, sprzątam, piorę. Mam
doświadczenie w opiece. Opiekowałem się rodzicami przez 10 lat. Mama była po udarze mózgu.
Jestem gotów do podjęcia pracy od zaraz. Posiadam prawo jazdy kategorii B. Trzecia osoba, to
w sumie nie osoba, tylko firma, oferująca takie usługi opiekuna dla seniorów, 13 zł. Za godzinę,
i kwalifikacje to jest kurs opiekuna osób starszych, wieloletnie doświadczenie w opiece nad
osobami starszymi. W opisie jest: Naszym klientom oferujemy wysoki standard i bezpieczeństwo
wykonywanych usług. Przez zatrudnienie personelu, którego doświadczenia jesteśmy pewni. I
ostatnie ogłoszenie to jest 15zł. za godzinę, liceum pielęgniarskie i matura. Pani pielęgniarka ma
tu doświadczenie zawodowe. 10 lat doświadczenia w opiece. Pisze o sobie tak: Mam
doświadczenie w opiece nad starszymi ludźmi, gdyż opiekowałam się starszą osobą przez pół
roku w Niemczech. Mój zawód to pielęgniarka, który wykonywałam przez okres 30 lat. Posiadam
prawo jazdy kategorii B.
I teraz chciałabym porozmawiać o tych ogłoszeniach. Pierwsze pytanie to czy któraś z tych ofert
wydaje się Pani interesująca i czy mogłaby Pani zatrudnić tą osobę? To jest pytanie czysto
teoretyczne.
Myślę, że pierwsza osoba.
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A co Panią przekonało, że właśnie ta osoba?
Że zawsze doradzi w jakiejś trudnej sytuacji…że szybki kontakt nawiąże…
Rozumiem, że opis się Pani spodobał tej dziewczyny?
Tak.
Czyli myśli Pani, że ona taka towarzyska jest?
Ja bardziej przy starszych osobach tak, a wśród rówieśników to kiepska jestem.
Rozumiem, że Pani w jakiś sposób identyfikuje się z tą dziewczyną?
Myślę, że ta by była najlepsza.
Że dla babci podobna do Pani była by najlepsza?
Tak.
A jakieś wady są w tym ogłoszeniu, coś się Pani nie podoba? … Np. to, że ona nie ma
doświadczenia?... To Pani nie przeszkadza, tak?
Z tym doświadczeniem to trochę mi przeszkadza.
A to drugie ogłoszenie, starszy pan, 61 lat, opiekował się rodzicami, prawo jazdy kategorii B,
chce 8zł. za godzinę, to tutaj jakie są zalety a jakie wady tego ogłoszenia? Dlaczego Pani go nie
wybrała?
Bo to już starszy człowiek, 61 lat. To trochę za dużo.
A mógłby mieć jakieś zalety? Pan ma tutaj doświadczenie w opiece… Dobrze, a teraz firma, tutaj
mamy taką profesjonalną firmę za 13 zł za godzinę, która by przysłała opiekuna, co o tym
ogłoszeniu Pani myśli? Bo też go pani nie wybrała.
Przez firmę to jakieś obowiązki wymagają, wiadomo, że starsza osoba nie będzie potem dzwonić do
firmy, że tego mi nie zrobiła, tamtego…
To dobrze, że jest ta firma czy nie?
Lepiej jak firma nadzoruje. To jest dobre.
A pani pielęgniarka, 15 zł za godzinę?
Pielęgniarka to wtedy kiedy stan byłby zły, że osoba musiałaby ciągle leżeć w łóżku, czy podawane
kroplówki, jak by był już kiepski stan.
To wtedy by się Pani zdecydowała na taką osobę gdyby babci się pogorszyło?
Tak.
A gdyby decydowała się Pani na taką opiekunkę to na co by Pani zwracała największą uwagę?
Jakie cechy charakteru i jakie kwalifikacje?
To żeby była miła dla babci, serdeczna, zawsze powiedziała dobre słowo a nie złe, np. „siedzę tu i nie
mam co robić”. Tak, żeby babcię zachęcała do rozmowy, żeby babcia mowę ćwiczyła. Np. przyjeżdżam
do babci w poniedziałek, pytam się kto był u babci w niedziele, a byli rodzice, to babcia tylko mówi, że
ktoś był, ale nie wiem, że to rodzice. Nieraz jak babcia idzie pooglądać telewizję, to ja idę jej pograbić
przed domem. Jak babcia cicho siedzi to już wolę ten czas na zagrabienie czy posprzątanie
przeznaczyć.
A czy jest takie zalecenie lekarza, żeby z babcią ćwiczyć mówienie?
Nie, to tak my chcemy, żeby babcia trochę mówiła.
A jakie kwalifikacje zawodowe powinna posiadać taka osoba?
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Doświadczenie, żeby przypilnowała, żeby babcia brała tabletki, kiedyś się tak zdarzyło, że babcia
schowała do listka tabletkę. Tabletka nie pomagała, bo babcia jej po prostu nie wzięła.
A jaką kwotę była by Pani czy Pani rodzina gotowa zapłacić takiej opiekunce?
To nie wiem, trudne pytanie.
Pani też tak pracowała, to jak Pani myśli, jaka kwota była by odpowiednia i babcia mogłaby sobie
na to pozwolić. Rozumiem, że babcia ma emeryturę i z niej jest wszytsko opłacane.
Tak, babcia ma emeryturę i z niej jest opłacane prąd, gaz… Nieraz to jeszcze jak ja miałam ten bon,
czy zasiłek to podatek ja mogłam opłacać i babci to powiedziałam.
To Pani dostawała te pieniądze z Miejsko-Gminnego Ośrodka co miesiąc?
Tak, co miesiąc.
A teraz takie osoby starsze płacą takiej pielęgniarce w Krotoszynie 11 zł. za godzinę. Pani uważa,
że ta kwota powinna być mniejsza czy większa?
11 zł. to jest ok.
I wtedy był by to taki wymiar godzin trzy, cztery dziennie czy mniej by wystarczyło, czy więcej?
Tak trzy, cztery godziny.
Czy lepiej Pani zdaniem wybrać do pomocy kogoś komu się mniej zapłaci, ale się z nim nie
podpisuje umowy czy wybrać kogoś droższego z takiej legalnej firmy, która oferuje usługi
opiekuńcze?
Lepiej z umową.
A jakie są zalety wtedy?
Jest czarno na białym jakie powinny być czynności, a tu np. ta i ta czynność nie jest wykonana, np.
zakupy, czy do lekarza, czy kościoła, bo to nieraz babcia chodzi, a jak teraz takie mrozy były to nie szła.
Czyli w umowie są określone obowiązki i nie ma konfliktów, tak?
Tak.
To zbliżamy się już do końca. Teraz chciałabym jeszcze zapytać w jakim jest Pani wieku?
Za miesiąc w marcu będę obchodzić 23 urodziny.
Gratulacje. Teraz chciałabym określić mniej więcej Pani sytuację materialną. Rozumiem, że teraz
Pani nigdzie nie pracuje …
Na razie w urzędzie pracy jestem zapisana jako bezrobotna. Ale ma wrócić ta ustawa o opiece, wtedy
mogę być zapisana w urzędzie, ale nie mogę podjąć żadnej pracy, jakiegoś stażu np. I czekam na to.
Wtedy Pani pracą będzie opieka nad babcią. A teraz jest pani na utrzymaniu rodziców?
Tak.
I tutaj Pani żyje z mamą, tatą, bratem i siostrą. A do babci daleko Pani dojeżdża?
Trochę jest, na końcu Krotoszyna na Kopernika, pierwszy blok.
Czyli ile mniej więcej, to pieszo Pani chodzi?
Rowerem. Pieszo jak takie mrozy były.
To ile mniej więcej stąd?
Z 45 minut rowerem jak dojeżdżam.

102

A koło babci ktoś jeszcze z rodziny mieszka?
Z drugiej strony bloku mieszka córka babci. Ale ona nie angażuje się zbytnio w opiekę nad babcią.
Ale dlatego, że nie chce, czy pracuje?
Dlatego, że pracuje.
A mogłaby Pani jeszcze coś o sytuacji zdrowotnej babci powiedzieć. Powiedziała Pani, że babcia
ma 92 lata i miała udar…
… i tak w 2008 udar już przeszła i wyszła z tego udaru, ale jest gorzej z pamięcią i krążeniem. Babcia
sama powiedziała lekarce, że ma za wysoki cukier, ale teraz ma mierzony cukier, to nie ma zbyt
wysokiego. Babcia teraz jak pije kawę to mniej cukru daje.
I jeszcze babcia się porusza o kuli?
Tak. Innych dolegliwości nie ma.
Czy jest jeszcze coś o co nie zapytałam a chciała by Pani dodać?
Najlepiej by było jak by te bony weszły.
Na razie dyskutują, ale może to wejdzie.
Głośno o tym było, bo nawet starsze osoby się opiekowały, nawet mające dzieci niepełnosprawne.
Z tego co czytałam za pierwszy stopień niesamodzielności ma być 1000zł a za drugi 850, za trzeci
650, ale jak to będzie określane to nie wiem.
To babcia ma ten pierwszy stopień.

Wywiad z opiekunem nr 3
Proszę powiedzieć kilka słów o osobie, którą się pani opiekuje, ile ma lat, na co jest chora?
Mój tata, lat 74, choruje na cukrzycę, nadciśnienie i jest po zawale serca.
To jest już taki dłuższy okres jak on choruje?
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Tak, tak. To już będzie ok 15 lat jak nie więcej.
I przez ten cały czas się Pani nim opiekuje?
No ja się nim opiekuję tak od 10 lat, kiedy zamieszkał wspólnie ze mną i z moim mężem.
A to się stało, dlatego że Pani mama umarła czy coś takiego? Że on po prostu nie miał opieki?
Nie, po prostu chciał zamieszkać ze mną tutaj i z moim mężem.
Rozumiem. A jak wygląda taki typowy dzień ale pod kątem pomocy ojcu? Tak od rana? W
skrócie.
Obecnie to mój tata jest samodzielny, także on wszystkie czynności takie opiekuńcze potrafi sam
wykonać względem siebie. naszykuje sobie leki, sam sobie te leki jest w stanie dawkować, przyjmuje
insulinę w zastrzykach. Czyli na dzień dzisiejszy nie wymaga takiej typowej opieki przy jedzeniu,
ubieraniu czy dawkowaniu leków, czy myciu. Jest osobą samodzielną na razie.
A na przykład przy robieniu zakupów?
No zakupów nie. No to robi jedynie jakieś drobne rzeczy typu chleb, jakiś owoc. Ale większe zakupy to
wiadomo, że robię ja albo mój mąż. Takie na cały tydzień.
A taka na przykład obsługa w sensie np. wyjście do kościoła czy do lekarza?
Samodzielny.
Wszystko sam robi?
Tak.
I nie potrzebuje jakieś większej pomocy?
Nie.
A takie rzeczy np. czytanie książek?
Póki co te choroby nie utrudniają mu funkcjonowania takiego fizycznego. Także na razie sam jeszcze
jeździ samochodem, tutaj nie mam takiego problemu, że muszę tą opiekę jakoś zintensyfikować, np. 24
godziny na dobę sprawować.
Ale to jakby, że on się przeprowadził to nie było związane z tym?
Nie, to nie było związane z jego stanem zdrowia. Związane z naszą sytuacją rodzinną.
A czy np. ktoś inny się pojawia, żeby np. pomóc czy dotrzymać towarzystwa?
Nie. To znaczy się ktoś inny?
No inni członkowie rodziny. Na przykład dzieci.
No moje dzieci to mieszkają z nami, no bo mam dwudziestolatka i siedemnastolatka także one
dziadkowi dotrzymują towarzystwa i tutaj nie ma problemu. Wiadomo odwiedzają go jego siostry,
odwiedza go moja siostra, czyli córka druga. Ale nie ma czegoś takiego, że ktoś musi przyjść, żeby z
dziadkiem jeszcze siedzieć i opiekować się nim, czy nadzorować jego funkcjonowanie.
Na przykład dzieci jeszcze inne?
Dzieci inne?
No od rodzeństwa.
To ja mam tylko siostrę. To moja siostra plus jej dzieci, czyli wnuki odwiedzają. Ale to są bardziej takie
towarzyskie rozmowy niż wymagające opieki.
A zdarza się taka sytuacja, no bo jednak dziadek ma jakieś tam choroby, że jest potrzebna ta
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pomoc a państwo na przykład nie mogą jej udzielić bo pracują?
Na razie się nie zdarzyło. Samowystarczalni jesteśmy. Aczkolwiek nie wykluczam, że może się to
zdarzyć. Bo z wiekiem, ja nie wiem co będzie za miesiąc czy za pół roku, jak te choroby się będą
pogłębiać a do tego dochodzi jeszcze wiek. Bo np. teraz zaczynają być problemy ze słuchem, czego
wcześniej nie było. No także przypuszczam, że lepiej nie będzie.
A co powoduje jakieś problemy w życiu codziennym? W sensie, że nie może sobie z czymś
poradzić?
Nie, na razie nie. Na dzień dzisiejszy jest to etap taki, że nie.
A gdyby takie sytuacje np. zaczęły się pojawiać w przyszłości coraz częściej? to co by pani
zrobiła? Jakby pani próbowała rozwiązać taką sytuację. Jakby np. ojciec potrzebował pomocy?
Całodobowej?
Nie koniecznie całodobowej. Może takiej na godzinę, np. na spacer wziąć.
Na początku no to kwestia rodziny. Czyli mnie, mojej siostry, wnuków. A jeżeli nie dałoby się tego
zorganizować, no bo różne są sytuacje życiowe i każdy ma jakieś tam swoje obowiązki no to wtedy na
pewno bym skorzystała z jakieś pomocy osoby obcej. Zatrudniając np. na te parę godzin dziennie.
A czy są takie czynności, gdyby coś się jednak pogorszyło przy ojcu, które chciałaby pani
zostawić wyłącznie rodzinie i takim bliskim osobom? Że nie chciałaby pani, żeby ktoś w tym
pomagał?
Myślę, że to też bym uzależniła od decyzji i prośby mojego taty, bo ja np. nie koniecznie, dla mnie np.
osoba obca mogłaby go umyć ale nie wiem czy dla niego byłoby to komfortowe. Więc to byłaby kwestia
jakiś wspólnych ustaleń. Jeśli oczywiście by się dało.
A czy w takiej sytuacji wyobraża sobie pani, żeby komuś spoza rodziny dać jakieś pieniądze,
dowód osobisty, klucze do mieszkania tak, żeby zajęła się?
To znaczy myślę, że dowód osobisty nie. Ewentualnie pieniądze.
Bo dowód osobisty w takim sensie np. w banku.
To nie. Ewentualnie pieniądze za godziny, które by spędził z moim tatą. Klucze do mieszkania, no myślę
jeśli byłaby to taka w miarę zaufana osoba to pewnie. Inaczej by się nie dostała nie.
A czy ktoś z pani znajomych, sąsiadów czy z rodziny jest w takiej sytuacji, że przychodzi do
niego opiekunka albo pielęgniarka środowiskowa z OPSu?
Czy ktoś z moich znajomych, z mojej rodziny? No aktualnie nie. Ale podobny przypadki były, że
przychodziła osoba, która pomagała w pielęgnacji, ale nad osobą już leżącą, starszą.
I to było tutaj na terenie Ostrowa?
Tak.
A co pani sądzi o takiej formie pomocy?
Nie, chociaż właściwie teraz mojego kolegi mama jest ciężko chora, właśnie mi się przypomniało. I jest
opieka pielęgniarska i taka pomoc sąsiedzka.
A co pani sądzi o takiej formie pomocy? O takiej pielęgniarce albo opiekunce z OPSu?
Co sądzę? No uważam, że dobre i wskazane to są rozwiązania. Nie mam jakiś oporów tutaj. Uważam,
że pozwalają na dobre funkcjonowanie zarówno tej osoby starszej, chorej, jak i jego członków rodziny,
odciążając w pewnych obowiązkach.
A z tych opowieści np. od tego kolegi albo takich wcześniejszych pojawiały się jakieś opowieści
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o wadach, albo o skargach? Jakieś nieprzyjemne?
Nie, w tym momencie nie. Raczej z pozytywnymi opiniami się spotykałam. Jeśli to jest ten krąg
znajomych. Myślę, że to już te osoby są jakoś sprawdzone, czy są z polecenia.
A jak coś by się działo z ojcem to byłaby pani gotowa skorzystać z takiej formy pomocy?
Myślę, że tak. Jeśli bym oczywiście sama nie dawała rady, nie mogła jakoś sobie zorganizować w kwestii
najbliższej rodziny dyżurów przy tacie czy coś. To wtedy jak najbardziej.
A w jakimś takim konkretnym zakresie? Czy byłby jakiś taki zakres, który by już przekraczał?
Ja myślę, że chodziłoby o to, żeby być podczas naszej nieobecności. Czy np. podać tą herbatę, czy
poprawić poduszkę. Na tej zasadzie. Czy nawet wyjść, jeżeli to będzie możliwe, na jakiś krótki spacer.
Ale w trakcie tych godzin kiedy ja czy mój maż, czy moje dzieci przebywamy w szkole i mamy jakieś
inne obowiązki i nie dałoby rady, żeby ktoś w tym domu był.
Czyli np. w takiej sytuacji kiedy by się pogorszyło to byłaby pani zapłacić?
Byłabym skłonna skorzystać z takich usług.
Zdarzają się takie sytuacje, że państwo powiedzmy całą rodziną razem z dziećmi chcą wyjechać
i tata zostaje sam?
Tak, tylko teraz nie ma z tym problemu bo mój tata sobie świetnie radzi. Także wtedy jesteśmy w
kontakcie telefonicznym i jest moja siostra na miejscu jakby coś, zresztą pielęgniarka. Także nie ma
problemu z tym.
To już wiemy kto zostałby zatrudniony.
Nie bo ona pracuje zawodowo. Ale mówię, do tej pory nie było z tym problemu. A przypuszczam, że
jakby był stan już naprawdę taki dużo gorszy to pewnie byśmy albo nie wyjeżdżali albo tak organizowali
czas, żeby jednak ktoś całą dobę mógł być.
A zastanawiam się w takim bądź razie gdyby taka sytuacja się pogorszyła to kto mógłby to być
do tej pomocy. Czy to byłby sąsiad, znajomy, osoba z ogłoszenia, czy z OPSu? Jak by pani
wybierała?
Wybierałabym no przede wszystkim w kręgu rodziny, to raz. Czyli tam moja siostra czy moja
chrześniaczka, wnuczka. A jak nie to raczej w kręgu znajomych. Bo bym chciała przynajmniej kogoś,
żeby mieć zaufanie. Kogoś sprawdzonego, poleconego. Na tej zasadzie. Myślę, że nie z ogłoszenia.
Bo jak w kręgu rodziny to się pojawia taka myśl, że ktoś obcy mógłby wyrządzić jakąś krzywdę?
Nie, nawet o tym nie myślę. Tylko po prostu chodzi też o kwestie zaufania. wiadomo, że jak kogoś nie
znam no to jest ograniczone zaufanie, a jednak pod opiekę nie daje się rzeczy tylko człowieka, który
czuje, myśli, ma uczucia i dlatego myślę, ze taki wybór tutaj jest, tym bym się kierowała. Wiadomo, że
jak wezmę kogoś z polecenia to też może być osoba obca. Więc tutaj jakiś uprzedzeń bym nie miała,
skoro ktoś z kręgu moich znajomych wystawia komuś referencje.
W taki sposób to pani ujmuje, ponieważ znajomi też tak robili?
Nie wiem jak robili. Także nie mam tu wiedzy. To jest takie moje.
Odczucie?
Tak.
A gdyby się tak zdarzyło, że pojawiłby się ktoś nie koniecznie z rodziny. Zdecydowała by się pani
komuś zapłacić za opiekę, to jak by na to zareagowali pani bliscy i rodzina?
Moja rodzina?
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Tak.
No myślę, że pozytywnie. Nie byłoby jakiegoś negatywnego oddźwięku.
Nie byłoby takiego poczucia dyskomfortu?
Nie, myślę że nie. Myślę, że świadomość mojej rodziny jest na tyle wysoka, ze znają realia życia.
A kiedyś pojawiły się takie rozmowy co by się stało?
No na razie nie było tych rozmów, bo nie ma takiej potrzeby.
A gdyby np. miała pani do wyboru skorzystanie z pomocy opiekunki z OPSu dla ojca albo takiej
opiekunki prywatnej?
Co bym wybrała?
Tak prywatnej takiej z ogłoszenia, czy z firmy, czy po prostu z OPSu, czyli z pomocy społecznej
która się typowo tym zajmuje. Np. na Krotoszyn to jest 11,5 złotego za godzinę, taka osoba
dostaje. Oczywiście w zależności od dochodu są możliwości dużych zniżek i taka osoba wtedy
przychodzi.
Trudno mi powiedzieć. Nie wiem, pewnie tak już mówiliśmy o tym kręgu znajomy znajomemu. Jeżeli by
się nie udało to pewnie bym skorzystała z tego OPSu. Przez ośrodki pomocy społecznej tak?
Tak. Czyli najpierw po prostu szukałaby pani u znajomych i najbliższej rodziny?
Tak.
A czy ta pomoc od najbliższej rodziny to byłaby taka pomoc płatna?
Od najbliższej rodziny myślę, że nie. Jestem pewna, że nie, na tej zasadzie.
Tutaj się pojawia takie przekonanie, że to jest taki obowiązek tej najbliższej rodziny?
Czy obowiązek?
Jak się pani nie zgadza z tym co mówię, to proszę powiedzieć.
Nie, myślę, że nie. Nie sądzę, żeby ktokolwiek był w obowiązku. Trudno mi powiedzieć, no bo zawsze
biorę pod rozwagę to, jakie jest życie danej osoby. Jeżeli moja siostra pracuje zawodowo na zmiany no
to trudno i będzie np. mimo że ma wolną pierwszą zmianę przyjść do opieki skoro za chwilę idzie do
pracy. Także ja biorę to pod uwagę. Także ja nie twierdzę, że to jest ich obowiązek. To byłaby kwestia
chęci pomocy niż obowiązku.
A nie ma takiego przekonania, że skoro Pani mieszka z ojcem to jest pani obowiązek?
Pewnie tak. Skoro go przyjęłam. Trudno mi powiedzieć czy oni tak myślą, bo na razie nikt mi tego
wprost nie powiedział. Raczej uważam, że na dzień dzisiejszy mogę liczyć na pomoc. I nikt mi nie
powiedział, że to tylko i wyłącznie mój obowiązek. Myślę, że mam fajną rodzinę.
Spotkałam się z takimi opiniami, że np. osoba, która dziedziczy po osobie starszej to ona jest w
obowiązku.
Tutaj kwestia majątku to raczej nie.
To nie jest pytanie.
Ojciec mieszka u mnie a nie ja u ojca.
Tylko takie pytanie czy to pani nie przeszkadza, że to pani musi się opiekować?
Nie, w chwili obecnej nie.
Teraz pokażę pani takie ogłoszenie, może przeczytam. Najpierw młoda dziewczyna. To są
ogłoszenia internetowe. Młoda dziewczyna chce 6 złoty na godzinę, ma kształcenie średnie, brak
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doświadczenia w opiece. mam 23 lata, jestem serdeczna, otwarta, nawiązuję szybki kontakt,
można na mnie liczyć, zawsze doradzę, pomogę, potowarzyszę. Interesuję się sztuką, jestem z
zawodu plastykiem ale interesuje się wieloma dziedzinami. Lubię łowić ryby, uwielbiam
zwierzątka, najbardziej pieski, bez nałogów, z prawem jazdy. Szukam dodatkowej pracy na pół
etatu a nawet dorywczej żeby pomóc sobie w dalszym kształceniu. Później mam pana 61.
letniego, 8 złoty na godzinę, pięcioletnie doświadczenie w opiece nad osobami starszymi. Pan
ma referencje, przynajmniej tak pisze. Pisze, że bardzo dobrze gotuje, sprząta, pierze, ma
doświadczenie w opiece, opiekował się rodzicami 10 lat, mama była po udarze mózgu i jest gotów
do podjęcia pracy od zaraz, posiada prawo jazdy kategorii B. Później trzecie ogłoszenie to jest
firma. to jest taka firma, 13 zloty na godzinę. To są opiekunki, które mają kurs specjalny opiekuna
osób starszych i wieloletnie doświadczenie w pracy. Tu już jest taki opis jak z firmy, czyli naszym
klientom gwarantujemy wysoki standard i bezpieczeństwo świadczonych usług przez
zatrudnianie personelu, którego kompetencje i doświadczenie jesteśmy pewni. I czwarte
ogłoszenie to jest pani pielęgniarka, 15 złoty za godzinę, pani po liceum pielęgniarskim. Z
doświadczeniem zawodowym 10 lat w opiece i pisze, że ma doświadczenie w opiece nad
osobami starszymi. Opiekowała się osobą starsza przez pół roku w Niemczech, swój zawód
pielęgniarki wykonuje przez 30 lat i też posiada prawo jazdy.
Kogo bym wybrała? A mogę więcej niż jeden?
Tak. Chciałabym o wszystkich porozmawiać ale najpierw.
No właśnie pewnie bym wzięła pod uwagę to ogłoszenie z firmy i ogłoszenie pani pielęgniarki.
Dobrze. To najpierw o tym z firmy. Dlaczego? Jakie są zalety tego ogłoszenia?
Myślę, że mogłabym tutaj egzekwować też swoje oczekiwania że tak powiem, co do osoby, która ma
przyjść do mnie do domu mogłyby tutaj jakieś ustalenia powstać między nami. I ogłoszenie wydaje się
być fachowo sformułowane także budzi moje zaufanie. Panią pielęgniarkę to już na pewno z uwagi na
jej wykształcenie, staż pracy, doświadczenie. Na pewno prawo jazdy. Także te ogłoszenia na pewno
bym rozważyła. Nie wiem ku komu bym się najbardziej skłoniła. Teraz na taki żywioł to pewnie pani
pielęgniarka by wygrała.
A dlaczego?
No właśnie z uwagi na to swoje długie doświadczenie, np. prawo jazdy. Nie wiem co tu do mnie
przemawia. Na pewno wykształcenie medyczne i wtedy budzi moje zaufanie.
A czy są tutaj jakieś wady tych ogłoszeń? Tych dwóch ostatnich. Coś co mogłoby powodować,
że by się pani przestraszyła.
Nie.
A cena?
Powiem szczerze, że drugoplanowa.
Teraz to pierwsze ogłoszenie. Dlaczego nie?
Też nie brałam pod uwagę ceny tutaj, absolutnie. Zresztą wiadomo tu jest dużo drożej. Zbyt młoda
dziewczyna wydaje mi się. Wydaje mi się, że po prostu opieka na starszą i to nie daj Boże obłożnie
chorą osobą mogłaby ją przerosnąć i nie dałaby sobie z tym rady.
A czy na takim etapie, na jakim teraz jest pani tata, to bardziej taka towarzyska byłaby potrzebna.
Myślę, że za duża różnica wieku. Nie znaleźliby wspólnego języka.
A płeć ma tutaj jakieś znaczenie?
Płeć? Myślę, że ma. Faceta też bym nie wybrała.
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No ale tata jest mężczyzną.
Tak ale myślę, że w mojej ocenie lepsza opieka byłaby ze strony kobiety. Może to jakiś stereotyp. Ale
tak sobie myślę.
A taka towarzyska relacja też by była lepsza?
Towarzyska? Tego nie brałam pod uwagę.
Myślę, że wiele osób potrzebuje nie tyle pomocy co potrzebuje towarzystwa. Tutaj nie jest może
taki przypadek ale często się tak zdarza.
Wiem, że dyskryminuje tego pana w tym momencie ale jakoś chyba bym osobiście wolała panią. Mimo
właśnie tej kwestii towarzyskiej. Jakoś nie miałabym zaufania do pana. Może robie mu krzywdę w tym
momencie.
Nie przekonuje pan jeżeli chodzi o umiejętności?
Tak, nie przekonuje mnie.
Że np. pięcioletnie doświadczenie?
Nie. Piorę, sprzątam, gotuje. To do mnie nie przemawia. No prawo jazdy owszem. Wydaje mi się, że
kobiety w tych czynnościach też są lepsze. Może stereotypowo myślę, ale jakoś tak myślę. Plusem pana
byłaby większa siła fizyczna. To na pewno jest plus dlatego, no może bym całkowicie nie odrzuciła.
Pewnie bym przemyślała, ale na prawdę musiałabym potrzebować osoby z siłą. To może jednak tak.
Ale przy w miarę dobrym funkcjonowaniu to chyba jednak pani.
Ale dlatego, że są po prostu lepiej przygotowane?
Tak myślę, że w czynnościach opiekuńczych kobiety lepiej się sprawdzają. Zdziwiłam się trochę pana
ogłoszeniem.
To może być ciekawe połączenie.
No może być dlatego teraz tak trochę myślę, że może zbyt pochopnie pana zdyskredytowałam.
A nie pojawia się tutaj przy tym panu myśl związana, że może być za mało delikatny albo, że
może krzywdy zrobić?
Nie.
Po prostu, że ma mniejsze kwalifikacje.
Tak, po prostu myślę, że bardziej sprawny w tych czynnościach opiekuńczych są kobiety. Jakoś bardziej
może dokładne, bardziej sumienne. Tak mi się wydaje.
A wybierając taką opiekunkę czy opiekuna jakie cechy charakteru, to po pierwsze, a po drugie
jakie kwalifikacje musiałaby by posiadać taka osoba?
No na pewno jakaś empatia, na pewno jakiś spokój, nie nerwowość. Na pewno komunikatywność,
sumienność, słowność, obowiązkowość. A kwalifikację, no myślę, że fajnie by było jakby to były jakieś
kwalifikacje typu opiekunki czy typu pielęgniarki. najpierw cechy charakteru a potem kwalifikacje.
No to się tak mocno wiąże z tym co pani mówi o sposobie szukania tej osoby, że szukałaby pani
wśród znajomych. A jaką kwotę byłaby Pani gotowa zapłacić takiej opiekunce?
Mam powiedzieć kwotę?
No kwotę, albo powiedzieć dlaczego?
Myślę, że to byłaby kwota uzgodniona między mną a osobą, którą bym akurat zatrudniała i myślę, że to
by była kwestia dogadania. wiadomo, że nie jakąś wielką.
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A czy jest jakaś maksymalna suma?
Musiałabym się zorientować na rynku ile te usługi, jaka jest cena za te usługi.
Ale tak patrząc na pani sytuację materialną i sytuację ojca? To jest ta kwota maksymalna, za
którą myśli pani, że nie mogła by pani wyjść? Bo tak patrząc na ilość godzin?
No właśnie. Myślę, że to by zależało od ilości godzin. Bo wiadomo, im więcej godzin to ta kwota by nie
szła w górę.
Ale taka kwota jak to 15 złoty nie jest przerażająca?
Nie, nie jest przerażająca. Mogłaby zostać. Nawet i myślę nawet, że 20 czy 25. trudno mi powiedzieć
teraz. To zależy ile dni, ile godzin, na czym by miała polegać ta opieka. Czy tylko na zapewnianiu
towarzystwa, czy miały by być czynności jakieś pielęgnacyjne w to włączone. No wtedy wiadomo ta
kwota ulegałaby zmianie. Aczkolwiek nie jest to kwota przerażająca.
A czy lepiej jest pani zdaniem wybrać do pomocy kogoś komu można zapłacić mniej ale bez
podpisywania umowy czy kogoś droższego ale pracującego w legalnej firmie?
Mniej bez podpisywania umowy?
No bo firma to widać dosyć dobrze.
Tak jak powiedziałam, nie kierowałam się stawkami. Także nie chodzi mi o to, żeby mniej zapłacić.
Chodzi mi o jakoś usług.
To jakby miała pani wybierać to raczej by się skłaniała pani ku takiej legalnej firmie?
No myślę, że tak
A jakie są zalety wyboru takiej legalnej firmy?
Nie wiem, myślę że zaletą jest to, że są jakieś kompetencje, że mogą się okazać pewnymi dokumentami
potwierdzającymi ich kwalifikacje, ich zakres usług, profesjonalizm. Myślę, ze można negocjować
pewne warunki, wybrać sobie osobę, która z tej firmy mogłaby przychodzić i która by najbardziej
odpowiadała mnie i pacjentowi. Myślę, ze to jest główna zaleta.
W Sejmie teraz trwają prace nad reformą sposobu finansowania opieki dla osób
niesamodzielnych i jest taka rozmowa na temat bonu opiekuńczego i wtedy państwo by płaciło
albo członkowi rodziny, który rezygnuje z pracy, albo prywatnej opiekunce, albo opiekunce z
OPSu. I to by były mniej więcej, przynajmniej na etapie rozmów, to jest pierwszy stopień
niesamodzielności 1000 zloty, drugi 850, trzeci 650. Jak to będzie określane jeszcze nie wiadomo.
Gdyby była taka sytuacja i sytuacja ojca by sie pogorszyła, to która z tych trzech opcji by pani
wybrała? to znaczy, że ktoś z rodziny rezygnuje z pracy, czy prywatna opiekunka czy opiekunka
z OPSu?
A dwie można?
Można
Znaczy się myślę, że nie rezygnacja z pracy. Bo osoba, która zrezygnuje z pracy później na ten rynek
może już nie wrócić. Ja nie wiem, zgon takiej osoby, dla której się rezygnuje z pracy może się wiązać
potem z tym, że ta osoba pozostaje bez środków do życia. Także na pewno nie ta opcja. Kolejne dwie
owszem. Tak sobie myślę.
Czyli po prostu ktoś by został zatrudniony.
Tak. Myślę, że to powinno być na zasadzie pracy zawodowej, czyli nawet bardziej w te OPSy.
No bo to będzie trochę z OPSu takiej pracy.
Tak, myślę że w to powinno się wchodzić i rozszerzać. Nie wykluczając tej opieki tej osoby prywatnie
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zatrudnionej.
Czyli po prostu tak jak pani mówiła, czyli wtedy szukała by pani kogoś.
Tak, ale na pewno odrzucam tą pierwszą, rezygnację z pracy.
Nie ma takiej osoby w rodzinie, która ewentualnie byłaby chętna?
Porzucić zatrudnienie?
No albo nie ma zatrudnienia.
No akurat w mojej nie.
Chciałam spytać o pani wiek.
44 lata
O sytuację materialną ale właściwie interesuje mnie tylko to, czy właściwie to ja wiem, że nie
ogranicza pani ta suma, którą mogłaby pani płacić za opiekę.
Nie
Sytuacja rodzinna? No to tak jak pani mówiła, że mieszka pani z dwójką dzieci, z mężem i z ojcem.
Tak.
A sytuacja rodzinna ojca jest taka, że ma pani jeszcze jedną siostrę i to ona ewentualnie mogłaby
pomóc. A ona mieszka gdzieś w okolicy?
Tak. w tym samym mieście, kilka ulic dalej.
To już wszystko.

Wywiad z opiekunem nr 4
Opowiem znaczy to jest Fundacja im. Królowej Polski Jadwigi i ona się zajmuje właśnie takimi
spółdzielniami socjalnymi tutaj w kaliskim, m.in. w Koźminie i oni prowadzą takie usługi też
opiekuńcze dla seniorów i też dla osób bezrobotnych i teraz te wywiady akurat dotyczą sytuacji
osób starszych i rodzin tych osób starszych. I takie dotyczą oczekiwań i potrzeb właśnie
seniorów i pomocy i opieki dla niech itd. I tak jak mówię: one są nagrywane, ale te nazwiska nie
są nigdzie udostępnione, nie. Dobra to zaczynamy. Dobrze to proszę powiedzieć kilka słów na
temat osoby, którą się Pani opiekuje. Ile ma lat i na co jest chora?
Znaczy mama, mamą, nie. No 85 lat. Choruje no tak jak każdy w tym wieku, nie. Kolan bolą. Za dużo
już też nie robi, nie. No i leki bierze te co zawsze, nie, na serce, na takie różne, na krążenie, na ciśnienie.
Żeby się wszystko w normie trzymało.
Aha. Ale jakieś też poważniejsze choroby, że potrzebuje jakieś takiej…
Nie.
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Nie.
Nie kolana tam to wiesz. To tak jak wszyscy w tym wieku już …
Rozumiem.
… ze starości.
Dobrze, a jak wygląda typowy dzień pod kątem takiej opieki nad mamą.
Jak wygląda? Rano no śniadanie… Przede wszystkim rano wstanie, wstanie i przyjście jak się czuje.
Czy w ogóle, czy w ogóle wstała no bo to wiesz różnie przez noc może być, nie. No i potem pytam się
…
Ona jest tutaj sama.
Tu jest sama na dole [dom jest piętrowy, seniorka mieszka na dole, a córka na górze]. No właściwie też
tu w większości przebywamy, wiesz, a obiady to też tu gotujemy, nie. No, ale jak wieczorem to potem
ten ona sobie tu sama spędza nie. Wiesz rano to zawsze chleb jej przyniosę, to bułkę nie, to sobie
sama szykuje, ja nie muszę jej szykować. Nie jest jeszcze taka, że trzeba koło niej chodzić i trzeba jej
szykować. Ona sobie sama wszystko, nie, chleb uszykuje albo jej przyniosę chleb czy bułkę. Jak tam
wiesz wuja [mąż respondentki] przyjedzie z tego to tam przyniesie jej rano zawsze bułkę, to jej przynosi,
nie, jak rano z nocki albo ja to zawsze jej albo kto kupi, zawsze ktoś przynosi. No ale tam do chleba też
zawsze jak tam coś mam, to też jej daje. A jak nie to sobie…
Osobno prowadzi kuchnie?
Nie nie z nami, z nami się je, z nami je, tylko śniadanie sobie sama robi, nie. Śniadanie i kolacje, nie.
Obiady potem więcej razem, nie, a tak to śniadanie i kolacje sobie sama robi, nie. Bo jeszcze jest na
tyle sprawna, że sobie sama robi.
Ale są jakieś takie rzeczy w ciągu dnia, że trzeba, np. nie wiem być z mamą czy jakoś…
Nie. Z moją mamą nie właściwie. Ona widzisz jest taka 85 lat, ale jeszcze taka jest sprawna i na umyśle,
że nie potrzebuje. Ona jeszcze w ogród idzie nasz, zielsko wyrywa.
[śmiech].
Więcej robi niż ja w ogrodzie. Jeszcze by mnie przeskoczyła. Nie trzeba jej podziwiać, bo już naprawdę,
że że że ma takie zdrowie, że odpukać, że, że tylko… Ona nawet do lekarza nie idzie, ona tylko co
miesiąc powtarza te leki, te tabletki. Tylko dzwonię, żeby zapisali te leki, bo ona potrzebuje, no bo je
bierze systematycznie: na serce to musi jeden brać, to ich nie może przerywać, nie, na nadciśnienie
chyba też tam jakieś bierze. No i takie przeciwbólowe aby.
Ale to rozumiem, że ta cała obsługa jeśli chodzi o lekarza to ona się sama tym nie zajmuje, tylko
że to trzeba...
Nie, nie, nie…
… zawieźć
No to zawieźć i …, albo dzwonie po leki, nie.
Aha.
Sama to już tam nie, no wiesz ona by pewnie poszła sama jak ja bym jej kazała, nie, no ale tak to ją
zawieziemy, nie i… A tak to tylko dzwonie, nie, tutaj do Cer-Medicu [Zakład Opieki Zdrowotnej w
Krotoszynie] i leki zapiszą i jadę wykupię. Wtedy jadę sama, odbiorę i zaraz wykupie jej leki. Już sobie
sama dawkuje, nie. Ona tam nie potrzebuje, żeby ja jej tam musiała uszykować, że to musisz brać rano,
to wieczorem, czy tam te. No tam to już sama sobie jeszcze, nie, tak na tyle, że jeszcze jest tak na tyle
sprawna, że że nie musze jej tam nic szykować leków, że tam to teraz to teraz bierzesz, nie. Bo niektórzy
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to wiem jak u Barbary [siostra respondentki] tam teściowej to ona musiała wiesz takie pudełko i musiała
jej tam wydzielić, nie. Mama nie, ona se tam sama radzi…
Pamięta.
…tyle i tyle. Mówię, że tako była na starość.
[śmiech].
Taką pamięć przede wszystkim, nie, bo to jest też.
No a do kościoła na przykład, czy gdzieś na spacer to też sama czy…
Do kościoła to nie, do kościoła to ją zawsze zawiezimy, nie, zawozimy i odbieramy. Albo jak jest w
kościele to tam nieraz ktoś jest wiesz, tu od sąsiadów zawsze ktoś jest to tam zawsze ją ktoś przywiezie,
nie, ale sama też sobie jeszcze przyjdzie, sama też sobie po spacerku. To jak wtedy wie, że nikt po nią
nie przyjedzie, jak ją zawieziemy, a nikt po nią nie przyjedzie, bo nie pasuje, to sobie bierze laseczkę i
pomału idzie, bo to zawsze deptakiem tam ktoś zawsze idzie, musiała by koś ten[droga ok. 500 m]…
Ale tak to to zawsze ją zawozimy.
A jakieś takie zakupy, coś takiego?
No to też, to tam z nami zawsze. To sama na zakupy już tam nie, to tam z nami już, nie, my tam jak my
jedziemy to ją zabieramy, albo mówi co mam jej kupić, nie. A tak to tam raczej nie. Sama nie, na zakupy
to już tam nie.
A sprzątanie, takie rzeczy.
Sprzątanie to jako tak wiesz. Tam kurze wytrze, tam takie rzeczy, nie. Tam też w kuchni zmywarkę też
załaduje, nie. Ona kiedyś mówiła, że po co zmywarka. No bo ona pranie też włącza. Pranie, ona
powiesza pranie…
[śmiech].
… mówię ci, że no. Ja nawet nie zdążę, nieraz bym chciała sama, bo mówię już, że ona już takiego
płynu tak nie włoży, tak wiesz, że tak to pranie nieraz…
Mam takie pytanie: kto tu komu pomaga [śmiech]?.
No nie powiedz.
[śmiech].
I nieraz tak sobie mówię, że bym sama chciała, ale ona nieraz wyprzedzi, ja nie wiem kiedy. Zmywarki
nie będę nic ten, a teraz zanim nie zdążę zejść to wszystko wpakowane już jest, w paku jest [śmiech].
[śmiech].
[śmiech] To jest dobry wywiad, bo ona się bardziej niż … ona więcej się zajmuje niż … jak mówiła, że
nie będzie niczym a…
A czy ktoś jeszcze, np. pomaga?
Mamie?
Aha.
No wiesz, no tak wiem nas jest tutaj dość dużo w domu, nie. To tam już wiesz. No jedyne odwiedziny.
Siostra, nie, to ona co czwartek i co niedzielę jest, nie, przyjeżdża.
Ale w takim sensie pomocy, czy po prostu tak towarzysko?
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Tak, no to to odwiedziny, nie, towarzysko, jako pomoc to nie. Nie, nie to tam oni tak jakby na odwiedziny,
a tak to nikt więcej, nikt nie zajmuje się. Ona tam wiesz tylko jak na odwiedziny przyjeżdżają, nie. No a
tak to tam…
A jakieś takie stałe obowiązki, że np. wiadomo, że coś tam trzeba babci pomóc czy tam mamie i
ktoś z rodziny ma taki stały obowiązek, tak jak u tej dziewczyny [poprzednia respondentka z
Krotoszyna opiekująca się babcią] na przykład?
No to, no to tak wiesz, no to już Marta jak najwięcej, bo Marta [córka mieszkająca z respondentką]
samochodem, ma prawo jazdy, nie.
Aha. Czyli wszystkie rzeczy, które są na zewnątrz…
To Marta albo wuja [mąż respondentki], nie. To też nie, albo ten, no kto ma ten samochód. A tak to tam
raczej ja zawsze jestem, nie, to tak już znaczy jest ze mną, jak tam mam tam coś, to zawsze mi tutaj…
A w takim sensie, np. finansowym, czy potrzebuje mam jakieś pomocy, np. albo jakoś tak…?
Mama ma taką emeryturę, że…
… że nie potrzebuje.
… że musiałaby mi jeszcze trochę pomagać.
[śmiech].
W większości tak zbiera i rozdaje. Ja tam nie biorę, bo ja tam nie borę jej renty tam. Ona tylko się
dokłada do rachunku, nie, normalnie dzielimy na osoby mieszkające. Ona mi daje, a to resztę sobie
sama robi co… kupuje… trochę tam kupuje do jedzenia, tam nieraz tam do obkładu, ale raczej nie. Bo
wiesz jak obiad no to z nami je to tam. Jak nieraz tam idzie na zakupy to tam kupi trochę mąki, trochę
cukru.
Ale sama sobie wtedy idzie, np. na te zakupy?
Nie, nie, nie to tam z nami zawsze idzie nie. Jak my jedziemy to ją zawsze po drodze… Jak se jadę, to
się pytam czy chce jechać to ten. A jak nie to mówi co kupić, nie. A tak to w większości jest
samowystarczalna. Na tyle, na te lata to jest… aż podziwiać, że tak, nie, że to tak jeszcze.
To prawda.
Bo to tak jeszcze sprawna kobieta, dobrze, bo to wiesz nie ma, nie ma kłopotu, nie, a tak to jeszcze ten.
A czasami jest taka sytuacja, że jest takie odczucie, że przydałoby się jakaś pomoc taka
zewnętrzna w jakiś konkretnych, np. czynnościach.
Nie.
Nie.
To u nas nie. Nie, bo ona jest tak wystarczalna już no. Ona sama przy sobie wszystko zrobi. I ja tu
jestem to, dziewczyny jeszcze [córki] to tam mówię, że …
No a jak wszyscy pracowali tak poza domem też tak było, że nie była potrzebna? [respondentka
od jakiegoś czasu pracuje w domu]
No sama.
Bo ona sama po prostu robiła to.
Tak. Sama sobie tam poradziła – nie potrzeba było nikogo.
A, np. zdarzyła się kiedyś taka sytuacja, że trzeba było coś zrobić, a nie było żadnej osoby, która
mogłaby to zrobić, że nikt z rodziny nie mógł się tym zająć?
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Nie tu u nas nie, bo to raczej to mówię ci, że …
Tu jest tyle ludzie, że…
No tyle ludzi, że że zawsze ktoś tam jest i zawsze ma kto jej tam pomóc, nie. Także mówię, że nie ma
takiego problemu. A zresztą też Barbara siora też tu jest to w razie czego to ten, ale raczej nie. Zawsze
tutaj jest ktoś zawsze, zawsze jest, że można na kogoś liczyć, nie, w domu. Także nie potrzebuje nikt z
zewnątrz przychodzić.
A gdyby, np. w przyszłość zdarzyły się takie sytuacje to czy są, np. jakieś takie czynność, które
… że jest z nimi takie odczucie, że powinny być wykonywane tylko przez osoby bliskie, żeby nie
korzystać z pomocy nikogo z zewnątrz. Tylko przez rodzinę i bliskich. Czy są jakieś takie
czynności?
Bo ja wiem, co by to mogło być. No nie wiem, co to by mogło być, żeby tam… mówię, że na razie tutaj
wszystko od nas, nie, żeby tak jakiś tam pomoc – no tak nie musi mieć. Ona tam samo jest wystarczalna.
Ona tam sobie wszystko sama koło siebie. Już tam kąpać nawet nie nie potrzeba, żeby tam iść,
sprawdzić coś. to mówię, że to.
No a mogłaby być taka sytuacja, że żeby dać np. komuś, ale nie z rodziny ani z bliskich, np.
komuś powiedzmy zatrudnionemu nie wiem pieniądze, dowód osobisty czy klucze, żeby np.
zrobił zakupy mamie czy jakieś rachunki popłacił, czy coś takiego. Mogłaby być taka sytuacja?
Nie, tu nie, tam ona… Wszystko tutaj jest, nie, także…
No a tak czysto teoretycznie gdyby, np. tak się zdarzyło, nie.
No to co pry przy…?
Znaczy mam takie pytanie, no to czy po prostu, czy to jest takie dopuszczalne, czy też powoduje
jakiś taki lęk? Że, np. nie wiem, że C. [C- ciocia] nie chce czegoś takiego, żeby oddać komuś
klucze, nie wiem pieniądze.
No to nie, to nie, ona by nawet sama nie chciała, nie to już tam nie, nie nawet by nie miała komu, a po
drugie… Nie, nie to tam już raczej nie, to już tam takie rzeczy to tam żeby komuś obcemu coś tam to,
żeby dać, żeby się nią zajął, tak?
Tak, np. zrobił zakupy.
No, no, no nie, potem nawet… Zresztą jakby tak nas nie było to na pewno by komuś tam, by kogoś tam
trzeba, żeby ktoś jej tam jakby nie było nikogo tu w pobliżu, by gdzieś się wyjechało i by musiała, no to
na pewno by ktoś tam tu był, ale to tak raczej sąsiedzi, nie. U nas tak nauczeni, że sąsiedzi sąsiadom
pomagają, nie, to takie coś jedynie, nie. Się mówi sąsiadom, nie, że ma – to tam wtedy takie coś to tak.
To tam, to tutaj najbliższych sąsiadów zawsze się, nie, prosi, żeby pomogli, albo gdzieś coś zro…
zawieźli, albo coś to tam zawsze, to tak jest na, na takiej zasadzie jedynie, nie.
Czyli takim sąsiadom tak, ale takiej osobie np. obcej…
Nie.
…zatrudnionej…
To nie, nie.
A czy na przykład ktoś ze znajomych, właśnie sąsiadów albo jakiś tam członków rodziny jest w
takiej sytuacji, że przychodzi do niego opiekunka albo pielęgniarka środowiskowa z OPS-u, z
Ośrodka Pomocy Społecznej?
Nie tu u nas nie.
Nie ma nikogo takiego.
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Nie, nie. Jak mieszkała jeszcze obok sąsiadka to tak. A teraz już ona się wyprowadziła to nie. Nie, tak
tutaj nie ma nikogo takiego właśnie. Fakt, że mieszkają widzisz takie tak całe rodziny, że jeden
drugiemu, tak że nie potrzeba, nie, nikogo takiego, nie. Także nie.
No a jaką ma opinię na temat, takiej formy pomocy, takich właśnie pielęgniarek albo opiekunek
z OPS-u?
Wiesz co nie miałam styczności, ale mi się wydaje, że że chyba nie jest tak źle, bo jak tak nie słyszałam,
żeby tam jakiś ktoś tam na kogoś narzekał. Zresztą tutaj ta co tu byłaś przedtem [poprzednia
respondentka] u tej Adrianki to jej mama jakiś czas chodziła właśnie jako opiekunka. To ona też miała
dobre. Zawsze mówiła, nigdy nie narzekała, nie.
A są jakieś takie wady takiego systemu?
Nie ja tam wiesz co nigdy nie miałam z tym do czynienia. Nigdy nie nie wiem, nie mam pojęcia nawet
wiesz, bo nie miałam nigdy do czynienia z takim wiesz, żeby tam z jakimiś opiekunkami. Aby tyle co
wiem to mi tu Ewa[sąsiadka]opowiadała, nie, że ona miała bardzo fajne podopieczne. Na przykład jak
chodziła, nie, że takie były fajne, chociaż jedna była taka, że musiała do niej iść zawsze wchodzić to
musiała mieć laczki i musiała wchodzić w tym. Nie wolno było wchodzić tam w butach. No są też takie
niektóre te, takie pedantki jakieś nie że, żeby nie nabrudzić, żeby no to ona też tak właśnie. Tam to
mówi musiała wejść, jak ten to zaraz musiała wycierać jak było coś brudne, nie. Ale nie była kobieta
złośliwa tylko po prostu była nauczona czystości, nie.
Na a z takiej perspektywy jakby się miała mamą zajmować np. to tutaj się pojawiają jakieś wady?
Nie, ja bym nie miała. No tak na pewno bym na początku sprawdzała, nie, co to za osoba, czy czy
nadaje się. Ale tak to bym nie, jakby była konieczność to na pewno bym podjęła taką decyzję. Jakąś
opiekunkę jakby nie miał kto.
Ale nigdy się nie pojawiała taka konieczność?
Nie, myślę, że nie na tyle ludzi co tu jest [śmiech] myślę, że chyba się nie pojawi.
[śmiech] .
… ale różnie jest nie, bo niektórzy się nie chcą zajmować, nie, starszymi. Różnie jest, nie.
[niezrozumiałe 13:55].
A to jest… a jakieś inne jeszcze opinie się pojawiły, jakieś tutaj nie wiem sąsiedzi opowiadali?
Nie. Nie wiem, wiesz co, nie nie nigdy nie miałam styczności z takimi osobami, które wynajmują
opiekunkę, to tam nie wiem. Tylko to mówię tyle co wiem, co ta sąsiadka opowiadała, nie. A tak to tam
nie wiem, żeby tam jakaś…
Nikt tak z bliskich nie…
Nie. Nic nie wiem takiego rzecz.
A kiedyś się pojawiała taka myśli, żeby np. komuś zapłacić za pomoc w jakiś tam obowiązkach
przy mamie?
Nie, nie tam nie było takiego czegoś.
A w przyszłości, np. jakby nie wiem sytuacja się pogorszyła albo coś takiego to…?
Też nie.
Nie.
Nie, bo matka to by mnie chyba z rodziny wyklęli [śmiech].
Tak? Czyli jest takie coś, że np. że jakby została podjęta taka decyzji, że komuś zapłacimy…
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Tak.
… żeby się opiekował mamą to…
No to by było, to by było niebezpiecznie [śmiech].
A dlaczego?
No bo przecież pretensje by mieli, że nie dosyć, że chał… mi wszystko zapisała to jeszcze opiekunkę,
że nie potrafię się nią zająć, że nie mam czasu do mamy, nie, dopiero by było.
Czyli się pojawia ten wątek…
No oczywiście.
…że ta osoba, która jest spadkobiercą, to ona …
Tak, tak musi się do końca życia wywiązać z tego [śmiech] z obowiązku, nie, przy mamie i przy babci.
A to jest takie odczuwalne, że jako taki ciężar?
Znaczy wiesz co u mnie to tak. Ja tam naj… do końca życia to tak sobie będę ten, że zawsze powinno
się mieszkać samemu. Ja bym w życiu nie chciała mieszkać z tym z rodzicami. Ja mówię zawsze młodzi
czy ten… zawsze mówię dziewczyny jak macie to idźcie, wyprowadzajcie się, mieszkajcie sobie same.
Ja też nie chce mieć dzieci za dużo mieć przy sobie samemu, bo przynajmniej co chcesz to robisz, a
potem musisz patrzeć, bo ci ten albo to nie jest to zrobione, albo nie, bo to spałaś, a mogłaś to zrobić,
a mogłabyś to wykopać, tam pokopać, a…
Rozumiem, a tu pojawia się taki trochę dyskomfort z tym z mieszkaniem związany?
No pewnie, że tak. ja tam też wiem… Ja nie chciałabym w życiu już mieszkać z mamą, znaczy z
rodzicami, nie, jako tako, nie, bo tak co chcesz to sobie robisz, a tak to ci ciągle patrzą, nie. Jeszcze
niektórzy są tacy rodzice, że tak nie ten, a tu to jak na ogrodzie jeszcze się trzymało nie te, czy tam…
Jej teraz to mówię, a ona mówi, że już mam tego nie mówić. Jak tak wiesz jak były te, na ogrodzie więcej
były i truskawki, bo kiedyś mieliśmy dużo truskawek, nie, i truskawki były i inne owoce tam ten to to
myślisz, że myśmy tam szli na te owoce albo na to. Myśmy nie szli, bo zawsze trzeba było komuś dać,
nie. Albo trzeba było zaprawiać, albo trzeba było komuś dać, bo tam jeszcze Benia, bo ten… To my se
wolałyśmy kupić. Myśmy wcale na to nie szły.
Rozumiem.
I ten i mówię, że ten ja zawsze dziewczyny mówię… one też nie szły, bo jak szły to zaraz dziadek za
nimi szedł i wyzywał, to że strączki obgryzają. A tu trzeba zaprawić nie. Ja też nigdy nie szłam, ja się
nawet bałam iść na ten ogród. Wolałam wcale nie iść.
Czyli takie trudne jest to mieszkanie z rodzicami?
No, nieraz tak, ja to np. nie uważam to za dobre, za dobry ten. Ja mówię, że nie mogę odżałować do
końca życia, bym była zupełnie innym człowiekiem, jakbym sama mieszkała. Ja tak odczuwam, no nie
wiem może się mylę, ale bym nie chciała. Nigdy już bym nie chciała.
Czyli jak tak rozmawiamy o tym, że nie, np. żadnej opiekunki to jest tak silne związane z tym
właśnie, że inni…
Tak. Tak, że inni, no że inni, bo co inni powiedzą, nie, no wiesz jak to jest, nie. A bo to się mówi a co to,
co inni powiedzą, ciągle tak i to tak jest cały czas. Albo co inni powiedzą, nie.
Rozumiem. A gdybyśmy tak czysto teoretycznie się miały, np. zastanowić to to co to by była za
osoba? Gdyby taką osobę wziąć, np. powiedzmy…
No jakaś, jakaś znajoma nie. Jakaś osoba znajoma, nie, co się zna, co wiadomo, że można można
mamę tam wiesz. Jej po po jej te no – o matkości świata wyleciało mi – można jej powierzyć, nie.
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Aha, rozumiem.
Starszą osobę. No jakiś znajomy, ktoś na kim możesz polegać, nie. Wiesz wtedy idziesz gdzieś
wychodzisz i wiesz że że jest bezpieczna, nie.
A jak tak ludzie tutaj w okolicy coś mówią, jak czasami zatrudniają kogoś to mówią, to coś mówią,
kogo zatrudniają, czy to są jakieś…
Nie, bo tu w pobliżu nas nie nikt.
Nie wszyscy….
Tu na ulicy to…
A jest dużo starszych osób?
No tak wiesz, no prawie w każdym domu, prawie w każdym jest taka starsza, no prawie, no ale dużo
jest właśnie jest takich domów.
I zawsze to jest taka sytuacja…
Całe rodziny.
…że, np. córka, syn zostaje i się opiekuje później już…
Tak albo wiesz albo jest żona nie jeszcze, jak np. u Kolskich też tam ten, tu też na przeciwko to też jest
starsza pani, ale tu mieszka wnuk wiesz, to ten wnuk tutaj, bo ta córka też tutaj jest, ale ta córka w
większości ten... Także ta córka ona do Niemiec wyjeżdża wiesz, do pracy tam, nie, no to wtedy się
wnuk zajmuje, albo obok mieszka córka, nie, no mówię tak tu jest taki. To tak no prócz… ci to też mają,
to ona też ma z córką mieszka … Przeważnie mieszkają tu rodziny całe, nie. Ktoś się ma kim za…
zawsze się przeważnie dzieci opiekują, nie ma takiego czegoś, żeby tam ktoś przychodził, to tu nie ma.
A jakby, np. C. usłyszała, że ktoś tak zatrudnia, np. taką pielęgniarkę to co by sobie pomyślała?
No że po prostu jest taka potrzeba i ją przyjmuje, nie. Nie przeszkadzało by mi to tam. Wiesz jak jest
więcej osób to by się mówiło tyle w domu, a jeszcze sobie opiekunkę wzięli, nie. To też tak nieraz się
mówi, nie, bo to różnie. To zależy w jakim też stanie jest ta osoba, nie, czy jest mocno chorująca, czy
potrzebuje tej pielęgniarki, bo nie każdy umie się opiekować, nie, to też trzeba na to patrzeć, bo nie
każdy się umie opiekować takimi starszymi ludźmi, nie.
A tutaj, np. jeśli chodzi o mamę, to jakie tutaj obowiązki ta osoba by miała i jak często by tutaj
musiała przychodzić jakby, np. mama była sama, nie?
Sama, no jak jest sama no to w tej chwili to by nie była potrzeba żadna.
Ale w ogóle przez cały czas mogłaby być sama, czy…
No bo ona jest na umyśle jeszcze zdrowa i sobie sama radzi z wszystkim: z obiadem, obiad by też sobie
umie ugotowała bez problemu jak ja bym nie gotowała.
A zakupy jakieś tam?
Zakupy no, to jedynie o zakupy, nie, to tam no jedynie osoba jakaś zakupy.
A sprzątać?
A sprzątać to ona też by sobie posprzątała. Tylko ja tak wiesz jak jestem to ja sprzątam. A tak ona też
sprząta, bo ona i kurze powyciera. Tylko tyle, że ja poodkurzam jej nie, ale jakby mnie nie było, to by
też sobie poodkurzała. No także ona mówię, że akurat jest taka osoba, że jest, że jest
samowystarczalna, nie.
Ale to pewnie w takich obowiązkach bardziej by potrzebowała pomocy takich na zewnątrz, nie,
gdzie się…
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Tak na zewnątrz, no na zakupy takie.
…do lekarza.
O do lekarza też, nie, żeby ją zawieść. To też.
A w jaki sposób by trzeba znaleźć taka opiekunkę?
No to by trzeba iść do jakieś agencji tam co mają te opiekunki, nie. Nie wiem, gdzie to tam można iść
no. No albo kogoś znajomego po prostu, nie, kto tam mógł jakiś z sąsiadów kto. No to też dużo takich,
że tu potem się sąsiadów dużo wykorzystuje do takich rzeczy, nie, jak się nie chce opiekunki, nie.
Czyli zatrudnić sąsiada?
Opiekunka to też pewnie przychodzi na dane godziny też, nie, ja tak myślę, że na ten… Mówię, to tak
raczej się potem z sąsiadów… U nas jest tak, że sąsiedzi się sąsiadami interesują i sami proponują,
nie. Pojadę to tam kupie, nie. To niech Pani jak tu obok mieszkała też sama to też zawsze się jej
kupowała to tam ten, to ona sama nieraz dzwoniła, żeby jej kupić albo się szło pytać, czy coś kupić, nie.
Także u nas tutaj tak jest bardziej tak, że jesteśmy zżyci, że jeden drugiemu to się pyta, czy coś kupić,
nie, także tu to tak, aby sąsiedzi, nie.
Ale to wtedy za taką opłatą te zakupy?
Nie, nie to już tak…
Po prostu pomaga.
Sąsiedzkie. Pomoc bez żadnej zapłaty.
Aha. No o tym już rozmawialiśmy jakby inni zareagowali [śmiech].
No właśnie, okropnie, okropnie.
No a jakby mama, np. była u kogoś innego, jakby sytuacja była inna, że tutaj został ktoś inny to
C. też by tak zareagowała?
Znaczy się jak?
Jakby tutaj została nie wiem siostra.
Znaczy że też że też że opiekunkę, nie. Wiesz co, że nawet nie wiem, ale na pewno by się myślało,
może by się nic nie mówiło, ale na pewno by się myślało, nie. Że po co to jak jest w domu tyle ludzi po
co to opiekunkę jak zawsze wiesz. No zawsze osoba starsza bardziej do swojego ciągnie, nie. A jak
ktoś obcy to już też niektóre te starsze ludzie nie chcą obcej osoby, żeby tam wiesz ją coś robiła w domu
czy przy niej coś. Mówię, jak jest osoba leżąca to też trzeba i umyć i no to też, to też, nie za bardzo
zadowoleni tacy starsi ludzie, nie, że ktoś obcy się kręci po domu, bo to wiesz jak…
Mamie mogłoby to przeszkadzać, np. bałaby się czy by się krępowała?
Wiesz co, że nawet tak nie wiem nawet czy moja mama… na pewno by jej to tam przeszkadzało, że to
tu wszystkich ma, tyle ludzi, a jeszcze ktoś obcy przychodzi. Podejrzewam, że też pewnie by jej to
przeszkadzało. Tylko, że ona jest bardziej, moja mama tak bardziej jest ugodowa, wiesz, ona nie jest
taka, żeby tam, że tam taka złośliwa, nie. No zdarzają się też takie, nie, no ale nie jest tak jeszcze
tragicznie jak… [dygresja 23:44-50].
Dobrze tutaj mam coś takiego [czytanie ogłoszeń internetowych]. I teraz ja mam takie pytanie,
które z tych ogłoszeń jest najbardziej interesujące i która osobę można by ewentualnie zatrudnić,
np. do opieki nad mamą?
Myślę, że to.
Firmę.
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Firmę. No, bo mają nie oferty no. Na pewno mają ku temu jakieś wykształcenia i a taka młoda to wiem
czy to by [niezrozumiałe - 26:-05] chociaż tutaj to też na tą pielęgniarkę. Też bym, bo też ma
doświadczenie. No ale chociaż tutaj ta firma, no bo to już pewnie więcej jest, oni tak jakieś
doświadczenia, na pewno jakieś kursy przechodzili.
Tak mają tutaj kurs.
Albo mają kursy, jakieś kwalifikacje… To też pewnie bardziej. Czy chora osoba to też inaczej, czy coś
podać, czy coś zrobić przy niej to mi się wydaje, że chyba ta firma.
A tu, np. to pierwsze dlaczego, dlaczego nie to pierwsze ? Jakie są wady?
Znaczy tutaj no nie, no nie przeszkadzałoby mi może nawet ta dziewczyna, no ale nie znałabym, nie
ma takiej… chociaż nieraz się można… się wydaje, że ten a by była ta dobra, nie. Bo to widzę, że do
szkoły dorabia to też nie raz dobrze, ale… No też by mi może nie przeszkadzała, ale mówię ja bym się
skłaniała chyba tutaj do tego. Znaczy ona by mi nie przeszkadzała… No bym musiała sprawdzić, czy
to. Nie bo to by trzeba sprawdzić jakby tam wiesz z dwa, trzy dni i zobaczyć, czy rzeczywiście tak umie,
nie.
Rozumiem.
Jeszcze jak mama na umyśle, na umyśle jest zdrowa to też by wiedziała, czy ta kobieta jej odpowiada
czy nie, czy czy…. Po takim czymś dwa, trzy dni to też by mama wiedziała, albo z tydzień, nie, albo z
miesiąc próbować, próbe, nie. To by też wiedziała, czy cy dobrze się opiekuje, czy nie, czy daje radę,
nie, bo to też tak trzeba też, nie. Jeżeli wiesz, bo jak osoba jest leżąca i niekontaktująca to też inaczej,
ale jak ktoś jest sprawny to też by to już jedynie w ten sposób.
No a co tutaj odstrasza w tym pierwszym ogłoszeniu?
Znaczy nie, ja wiem czy coś odstrasza…
Nie zostało wybrane. Te dwa nie.
Ale tak mówię, to młoda, nie.
Że za młoda?
Bez doświadczenia.
No. A ten Pan?
Ten Pan, ja wiem co ten Pan.
Co z tym Panem…
Co z tym Panem zrobić?
Co z tym Panem zrobić? Dla…
Do mamy bym wolała Panią niż Pana. Bo mama też pewnie by się źle czuła, jakby ją Pan obiegał czy
ten, nie to też. To to tak nie nie to tam Pan… Bo kobieta nawet tak jak mama jest w tym wieku to pewnie
by nawet nie chciała, jak tak podejrzewam, że nie…
Jako opiekuna, że 61 lat to za stary?
Nie, jeżeli się facet czuje na siłach i jest sprawny. Chociaż no strach by może było przy takim osobie,
no bo to on już też nie wiadomo jakie tam ma zdrowie, nie. No niechby tam przy takim podnoszeniu też
coś, młodym też tak się może zdarzyć, nie, to też przy takich różnych ciężkich jakiś… No niechby tą
kobietę trzeba podnieść albo coś no to też taki 61-letni też nie wiadomo, jakie ma tam siły, bo to też
może nie wiadomo, czy to taki zdrowy chłop, nie. 61 lat no nie stary, no ale już też pewnie coś w życiu
przeszedł. To by też tak trzeba się było zastanowić.
A jakbyśmy miały wybrać pomiędzy tym trzecim a czwartym? To które jest ciekawsze i dlaczego?
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Które ciekawsze? No mówię ja bym tą wzięła, bo zawsze można zmienić, jest taki jak nie pasuje ta to
można zmienić na inną, nie.
Czyli firma?
Firma no.
Firma.
Tak myślę, że firma. Bo zawsze można się przekonać, zmienić zawsze, nie. Jest gdzieś jeszcze, gdzie
jeszcze gdzieś zrobić skargę jakąś, a tutaj to młoda to jak ona sama tylko jest no to tak nigdzie nie, a
tak jeszcze gdzieś można iść coś zgłosić, że ktoś się źle zajmuje. Żeby taką osobę już nie przyjmować
do pracy, nie, no bo to.
Aha, czyli po prostu zgłosić skargę do firmy.
No że się źle opiekuje, żeby takiej osoby nie powinni w ogóle trzymać, nie, bo to powiedz, nie. Jak ci co
przyjmują do pracy to oni nawet nie widzą, jak się niektóre osoba zajmuje tymi dorosłymi, tymi starszymi
ludźmi, nie.
No nie.
No. Nieraz potem trzeba zgłosić, żeby takie osoby nie trzymali, nie.
To ja mam takie pytanie, podobne do tego, czy, np. lepiej jest zatrudnić - gdyby była, np. taka
sytuacji, że trzeba kogoś do mamy zatrudnić- to lepiej jest komuś zapłacić mniej, ale bez umowy,
czy lepiej właśnie kogoś pracującego w legalnej firmie?
Kogoś w legalnej firmie.
A jakie są zalety takiej właśnie firmy oferującej usługi opiekuńcze?
Wiesz, no bo tam no oni pewnie mają więcej możliwości, i więcej pewnie… bo oni też są sprawdzani na
jakieś zasadzie, na pewno są sprawdzani, co potrafią i czy się nadają. To też mi się wydaje, że to
dlatego. Bo to tak ta młoda to tam no no. Nie wiem, bo to nie wiesz jak, a tutaj to oni też niby mówią,
polecają, że dobra i ten, a potem nieraz też może coś innego, nie. Bo taka potem idzie i do kobiety
starszej a nikt jej nie sprawdza jak ona się, jak ona się zajmuje tą zajmuje tą straszą osobą, bo jej nikt
nie widzi, nie, co ona robi. No bo to potem różnie nie, bo to potem niby tu ładnie, pięknie mówi, a potem
coś innego wychodzi, nie.
Czy ja dobrze rozumiem, że chodzi o to, że jak jest legalnie to można w takiej firmie złożyć
skargę?
Tak, a tak już nie masz gdzie, jedynie wyrzucić no bo nic innego nie, podziękować i, a tu tu jeszcze
można złożyć skargę i tą osobę… dążyć do tego, żeby ją zwolnili, no bo się nie nadaje po prostu do
takiej rzeczy, nie, bo oni, ci co ją przyjmują to nie widzą, że tak taka osoba nie umie się zająć. No tak
myślę, nie wiem czy dobrze myślę [śmiech].
No tutaj to nie ma takich dobrych czy złych odpowiedzi [śmiech]. A jaką kwotę, np. byłaby C.
gotowa zapłacić za taką opiekę?
Wiesz co, ja nie wiem, kompletnie nie wiem, nie mam pojęcia. Nigdy nie miałam z tym do czynienia i nie
wiem kompletnie jak to …
No a jakby się tak zastanowić, jakie są właśnie wasze dochody i jakby mamy i jaka kwota też by
była możliwa...
Ja to jak najniższą bym egzekwowała, nie, tak żeby… No, no no firma no to ma swoje tam pewnie jakieś
swoje. Ile oni tu mają? Nie widzę, ile oni tu mają?
Tutaj, po kolei?
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No, tu w tym, w tej firmie.
13 złoty za godzinie.
No to 13 złoty to jeszcze by była oferta możliwa 13 złoty. A nawet 10 by zeszła na 10 złoty. Chociaż też
23 te, co to 10 złoty, no ale każdy patrzy jak najniższą, nie.
No, bo np. w Krotoszynie w OPS-e jest 11,50 złotego, ale tam są jakieś takie duże szanse na
zniżkę. To jakby, np. doszło do takiego wyboru to lepiej, np. firmę zewnętrzną albo jakąś osobę
prywatną czy do takiego OPS-u się zgłosić i taką pielęgniarkę wziąć …
Ja to wiem, do takiego…
Do takiego OPS-u.
No i pielęgniarkę jakąś tam wykwalifikowaną.
A jakie cechy powinna posiadać? Najpierw takie cechy charakteru, a później takie kwalifikacje
zawodowe.
Cechy charakteru no musi na pewno musi się umieć opiekować takim starszymi, być miła, no i uczynna
przede wszystkim nie krzyczeć – to co ta osoba chora chce to, żeby jej w tym wszystkim pomóż, nie.
Tak myślę, żeby to jakoś, że ta ta babcia, czy tam ta starsza kobieta, czy ten facet, żeby się dobrze czuli
w jej, nie wiem w jej obecność. Żeby tam nie była, prawie zawsze to co chce to by było, bo niektóre
przyjdą, a patrzą tylko odbębnić i godziny, żeby minęły i do domu, nie. A kobieta zostaje, tak jak została
tak zostaje, nie, w sumie nic nie pomo…nie pomoże więcej. Myślę, że musi być taka…
Ale to ktoś tak opowiadał, że czasami tak robią kobiety?
No słyszy się nie, że tak właśnie robią, że że przyjdą, aby żeby odbębnić i i za dużo nie zrobić, aby
wiesz posiedzieć, posiedzieć, swoje godziny mieć. Też tak gdzieś słyszałam, że tak właśnie, że swoje
godziny sobie tylko posiedzieć i tylko wiesz po po okręcać się i też tak nieraz. Bo to w telewizji
przeważnie tam te takie tam opowiadają. To tam tu ja nie mam styczności z takimi rzeczami. Tu w
Krotoszynie nie wiem jak się w ogóle zajmują się te te z tego, te opiekunki wszystkie nie mam pojęcia,
jak one tam się zajmują. Ale ja myślę, że nie słyszałam tam żadnych, żeby jakoś tam ktoś narzekał,
żeby tam się coś, to nie słyszałam takich rzeczy, więc myślę, że chyba nie jest aż chyba tak źle tu w
tym Krotoszynie. Tak myślę, bo nie słyszałam takich rzeczy jakiś, bo to potem nie raz słyszy się, że nie
że to ktoś tam się kimś źle, ale to nie słyszałam, żeby tak.
No tak jakby patrząc na charakter mamy to jeszcze jakie rzeczy by, np. byłby potrzebne z takich
kwalifikacji, też z takich cech charakteru
U mamy, to tam mama nie jest tam wymagająca, żeby tam. No lubi se pogadać, kawkę wypić.
Jest taka towarzyska osoba?
Tak, no. Nawet tam trochę winka jeszcze sobie wypić. Także mama jest…
Tego pielęgniarka chyba nie może.
[śmiech] No chyba nie, ale może tylko, żeby nikt nie wiedział, nie to tam. Lampka wina jeszcze nikomu
nie zaszkodziła jakaś mała, nie. Ale mama to tam mówię, że to, żeby takie wszystkie były jak ona to…
To nie było by źle.
No co tam do lekarza no, do lekarza mówię tylko idzie jakby może raz na pół roku. To tam idzie sobie
badania wszystkie porobić, nie. Także ja ją wysyłam żeby szła. A tak to tylko dzwonie i recepty odbieram.
Mówię, że nie mam co mówić, bo mówię, że moja mama to jest tako jakiś inny przypadek. Znaczy babcia
twoja też, nie, przecież.
No nie babcia jest bardzo taka sprawna.

122

No to akurat też mówię, że ona do dzisiaj nie może odżałować, ze przestała rowerem jeździć, bo ona
jeszcze do dzisiaj tym rowerem jeździła. Żeby my jej nie kazali, bo ona jeszcze do dzisiaj tym rowerem.
Gdybyśmy my jej nie zabronili to ona by jeszcze do dzisiaj rowerem jeździła. Nie może tego odżałować,
że no, że nos usłuchała, bo mówi, jak dłuższy czas to by nie wsiadała, nie. Nie może odżałować tego,
bo do kościoła by se chociaż tym deptakiem jechała, nie. Ja mówię to ci kupimy taki rower jak są te te
trzykołowe, mają takie nie że z tyłu…
Tak, tak, tak.
…taki nie. To takim se pojedziesz. A to ona już taki nie chce. No to nie.
No sobie myśli, że jakieś takie…
No to zawsze dowiezie, ją zawiezie, nie ma problemu. A jak nie ma to mówię laseczkę bierze i idzie, a
z powrotem ją tam zawsze ktoś zabierze, nie. Także są, zdarzają się nieraz że sama – już tak się uprze,
że chce iść, bierze laskę i sobie idzie. Pomału, po spacerku, jak jest ładnie jeszcze, nie, tym bardziej,
tym bardziej jeszcze ona sobie po spacerku pójdzie. A z powrotem to tam z kimś zawsze przyjedzie,
nie, bo tam zawsze są tam ktoś, zawsze ją tam ktoś odbierze albo...
Z kościoła, nie?
No, no. Albo jak do kościoła wiesz ją zawieziemy to też ją nieraz z powrotem ktoś ją tam także nie
potrzeba jeszcze za nią. Tak tego mówiłam, że muszę iść na prawo jazdy, bo chociaż bym se z nią do
kościoła ją zawiozła i na cmentarz, bo potem ciągle się trzeba komuś mówić: a dali, bo babcie trzeba
zawieść, nie, a tak to nie będzie problemu… zdać na prawo jazdy…
Dobrze teraz już mam takie ostatnie pytanie: teraz w sejmie trwają prace nad reformą sposobu
finansowania opieki dla osób niesamodzielnych, czyli też seniorów. I być może że zostanie
wprowadzony tzw. bon opiekuńczy, którym państwo będzie płacić osobie, która zajmuje się taką
osobą niesamodzielną i to może być, np. członek rodziny, który zrezygnował z pracy, czyli nie
pracuje, albo prywatna opiekunka, albo taka opiekunka z OPS-u. I np. gdyby tutaj się coś takiego
zdarzyło to którą z opcji. Nie wiem, kto by tutaj decydował, czy C. czy ktoś?
Ja, ja.
Tak, ale to wtedy …
Wtedy ja bym mogła …
…zrezygnowałaby C. z prac?
…z pracy, no to tak mam tutaj tą firmę, nie, i to też pewnie. No ale jak mówię, to ja. Ja bym na takie coś,
jakby takie coś, coś tam nie ma problemu. Nie zależy mi na tej pracy.
Tu jakby określany były stopień niesamodzielności takiej osoby i w zależności od…
Takie coś jest teraz?
Takie są jakby dyskusje. I ten pierwszy stopień niesamodzielność to by było 1000 zł, drugi tam
850, trzeci 650.
Ale znowu by musiała ta osoba iść do lekarza, tak żeby lekarz to był …
Na pewno podobne komisje, tak… podobne komisje jak… ale czy to wejdzie itd. Ale gdyby była
taka sytuacja i, bo nie wiadomo, czy też mama by się kwalifikowała to to wtedy …
To wtedy ja. No bo tylko ja jedynie, bo młodzi nie zrezygnują z pracy, nie, no bo to mama może żyć rok,
może 5, może 10, nie wiadomo nie, a jak w tym czasie teraz pozbyć się pracy to potem gdzie, gdzie
potem dostanie, nie. Młodzież na pewno nie, a jo tam wiesz jeszcze jakoś o chlebie i o suchym chlebie
i o wodzie przeżyje. A młodzi to mają rodziny jeszcze i kredyty na dom, nie, trzeba spłacić.
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